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SIL 60 SANITAIRE

Neitrālais silikona blīvējums īpaši sintētiskiem materiāliem
OTSTARVE
- Neitrāls silikons, kas apstrādāts ar fungicīdu (pelējuma), īpaši sintētisko pamatmateriālu blīvēšanai.
- Higiēnas blīvējuma blīvējumi: blīvējumi starp sienu un vannām, dušas kabīnes, izlietnes utt.
Leguvumi
- Bez smaržas.
- nesatur skābi (nerada metālu koroziju).
- Laba mitruma, siltuma un mājsaimniecības tīrīšanas pretestība.
- Lieliska adhēzija bez plāksteriem uz gludām un noslēgtām virsmām, piemēram, keramikai, tēraudam,
alumīnijam, akrilam, PVC, epoksīda, poliestera, polikarbonāta.
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Kremācija: 20 minūtes.
Aizsargāt no putekļiem: apmēram 40 minūtes.
Polimerizācijas ātrums: 2 mm pēc 24 stundām.
Krusta cietība A: 25
Izturības zudums:> 100%
Uzstādīšanas temperatūra: no 5 ° C līdz 35 ° C.
Darba temperatūra: -40 ° C līdz 140 ° C.
Krāsas: balta - pelēka - caurspīdīga.
UZSTĀDĪŠANA
Pamats
Substrātiem jābūt tīram, sausam, veselīgam (nav pulverveida), jāmazgā putekļi un tauki.

Pēc valkāšanas
Noņemiet visas lūzuma vai slikti lipīgās detaļas.
Higiēnas hermētiķis SIL 60 tiek uzstādīts ar ekstrūzijas palīdzību, ja nepieciešams, blīvējuma apakšā. Pēc
ekstrūzijas nospiediet un notīriet blīvējuma lenti 10 minūtes ar ziepju tuvās lāpstiņu.
Lai novērstu ziepju adhēziju no hermētiķa un kontakta virsmas, lai nodrošinātu labu adhēziju.
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TĪRĪŠANA
Noņemiet svaigus traipus ar baltu spirtu un notīriet traipus.
IZDEVUMI
Apmēram 12 metri vienā kārtridžā vienā blīvē 5 x 5 mm diametrā.
UZGLABĀŠANA
Vismaz 12 mēnešus oriģinālajā iepakojumā, iesaldēts 5 ° C līdz 30 ° C temperatūrā.
PAKEND
Kood
30114340
30607481
30607479
30607480

UC
Aizstājamais produkts 30607479 - balts kārtridžs 310 ml
Caurspīdīgs - Chuck, 310 ml
White - Chuck, 310 ml
Zāle - tukša, 310 ml

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā vietnē www.quickfds.com, kā arī iespēju nosūtīt jums drošības datu lapu pa faksu.

PCB
12
12
12
12

GENCOD
3549210031000
3549210031024
3549210031000
3549210031048

Piesardzības pasākumi tiek noteikti saskaņā ar vidējiem lietošanas standartiem.
Piesardzības pasākumu ievērošana ir obligāta, taču tie neatbrīvo no pienākuma
izmēģināt produktus iepriekš, jo īpaši pirmajos lietošanas un / vai
pamatnosacījumos, darba vietās vai vides aizsardzības ierobežojumos. Veikt
piesardzības pasākumus mūsu drošības datu lapās.
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