Μαζηίρεο ηεγάλσζεο & ηεξέσζεο

GLAZING PUTTY
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

Έθδνζε: 06.06.2015

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Βάζε : Μίγκα ιηλειαίνπ θαη άιιωλ ιαδηώλ
Υξώκα: Μπεδ-ππνθίηξηλν
Μνξθή: Πάζηα
ύζηεκα σξίκαλζεο: Φπζηθό ζηέγλωκα
Υξόλνο ζηεγλώκαηνο: Μπνξεί λα βαθεί κεηά από 7 έωο 20 κέξεο
αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία
Eηδηθό Bάξνο: 2070-2150kg/m3 25νC
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C - +35°C
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ο GLAZING PUTTY είλαη παξαδνζηαθόο ηδακόζηνθνο, έηνηκνο
γηα ρξήζε, πνπ παξάγεηαη κε ηελ απζεληηθή ζπληαγή κε κίγκα
ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ιαδηώλ.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Αδηάβξνρνο όηαλ ζηεγλώζεη
 Βάθεηαη
 Απιώλεηαη εύθνια
 Γελ ζθάεη
 Γελ θνιιάεη ζηα εξγαιεία

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία από +50C
- +250C.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
ΤΚΔΤΑΗΑ
800gr

ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Τνπνζεηήζεηο ηδακηώλ ζε παξαδνζηαθά μύιηλα θαη κεηαιιηθά
θνπθώκαηα.
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Τα μύιηλα θνπθώκαηα πξέπεη λα αζηαξωζνύλ κε SEALER
FLOOR & WOOD ή SWAN VELATURA.
2. Τα κεηαιιηθά θνπθώκαηα πξέπεη λα αζηαξωζνύλ κε SWAN
RUST PRIMER. Αλνμείδωηα, αινπκίληα θαη γαιβαληδέ δελ
ρξεηάδνληαη αζηάξωκα.
3. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από
ζθόλεο, ιίπε θαη παιηά θαηάινηπα ζηόθωλ.
4. Πιάζηε ηνλ ηδακόζηνθν κε ηα δάρηπια θαη εθαξκόζηε κέζα
ζην θνύθωκα.
5. Τνπνζεηήζηε ην ηδάκη ζηε ζέζε ηνπ θαη ζηεξεώζηε ην κε
αηζάιηλα θαξθηά γηα λα κελ κεηαθηλείηαη.
6. Απιώζηε ηνλ ηδακόζηνθν θαιύπηνληαο πξνζερηηθά όιν ην
θελό κεηαμύ ηδακηνύ θαη θνπθώκαηνο θαη ρξεζηκνπνηείζηε κηα
κεηαιιηθή ζπάηνπια γηα ην ηειηθό θηλίξηζκα.
7. Όηαλ ν ηδακόζηνθνο θάλεη πέηζα πξέπεη λα βαθηεί (κεηά από
7 κέξεο θαη όρη αξγόηεξα από 30 κέξεο).
πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο.
ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίζηε κε λεξό θαη ζαπνύλη ακέζωο κεηά ηελ εθαξκνγή.
Όηαλ ην πιηθό ζηεγλώζεη αθαηξείηαη κε κεραληθά κέζα.

ΚΩΓΗΚΟ
74202

BARCODE
5204094071204

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Καλνληζκόο Νº1272/2008 (CLP): Σύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό
Νº1272/2008 (CLP), ην πξνϊόλ δελ έρεη ηαμηλνκεζεί ζαλ επηθίλδπλν.

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.

Σει. 1

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ο GLAZING PUTTY δελ είλαη θαηάιιεινο γηα δηπιά ηδάκηα θαη
πιαζηηθά θνπθώκαηα.

ΤΚΔΤΑΗΑ
800gr
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