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Univerzálne tesnenie v spreji
Spracovanie
Pred použitím musí byť povrch čistý a suchý. Univerzálne tesnenie
v spreji pred použitím dôkladne pretrepte. Nastriekajte na povrch zo
vzdialenosti cca 25 cm.
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami
nad +50 oC.
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.
Dostupné veľkosti balenia
11553400
Univerzálne tesnenie v spreji, 400 ml, biela
11554400
Univerzálne tesnenie v spreji, 400 ml, čierna
11555400
Univerzálne tesnenie v spreji, 400 ml, šedá
možnosť prelakovania |
pre vnútorné a vonkajšie prostredie
WEICON Univerzálne tesnenie v spreji je adhezívny, rozstrekovateľný plast na utesnenie netesností. Bol špeciálne vyvinutý na
utesnenie najjemnejších prasklín, švov v interiéri ajexteriéri.
Môže sa použiť na jednoduché utesnenie pri rôznych aplikáciach,
ako napríklad na žľaby, kanalizačné a drenážne rúry, karavany,
mobilné domy a lode, strechy a okná, steny bazénov a jazierok,
šachty a vetracie šachty.
Univerzálne tesnenie v spreji drží na mnohých povrchoch, ako
je napr. kameň, kov, plast, drevo, laky a iné.
Je možné ho pretierať farbami, je nepremokavý, odolný proti vplyvom
počasia a UV žiareniu. Chráni kovy pred koróziou a je bez bitúmenu
a silikónu

Technické údaje
Základ

styrol-butadién-kaučuk

Zápach

rozpúšťadlo

Vlastnosti

utesňuje rýchlo a spoľahlivo

Bez silikónu
Odolnosť

áno
morská voda, olej, slabé zásady a kyseliny

Doba skladovania
Farba

24 mesiacov
šedá (RAL7037), čierna (RAL7021), biela (RAL 9003)

Prelakovateľný po

20 min.
2 - 4 hod.

Doba schnutia
Teplotná odolnosť

-50 až +100 °C

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená.
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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