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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Vyhlazující prostředek

jednoduché vyhlazení/zjemnění většiny tmelů

Vyhlazovací prostředek je průhledná směs neiontových
povrchových aktivátorů. Použití

umožňuje vyhlazení všech WEICON elastických lepidel a těsnicích
materiálů,

jako je silikon, MS polymery, polyuretan, atd. před tvorbou
nerovností.

Technické údaje

Báze Směs neiontových povrchových aktivátorů

Hustota směsi 1,00 g/cm³

Spotřeba na m² 20 - 40 ml

Skladovatelnost 24 měsíců

Zpracovací teplota +10 až +40 °C

Barva bezbarvá, průhledná

Zpracování
Před použitím protřepejte obsah. Naneste nezředěné vyhlazovací
činidlo na kloub nebo vyhlazovací stěrku před vyhlazením tmelu a
hladkým spojem. Odstraňte přebytečný tmel a okamžitě odstraňte.
Přebytečný vyhlazovač okamžitě umyjte čistou vodou.

Skladování
Uchovávejte v původním obalu těsně uzavřený. Chraňte před
přímým slunečním světlem. Teplota skladování nesmí překročit
+ 50 ° C. Uchovávejte kontejner na chladném, dobře větraném
místě. Skladovat v suchu a nemrznoucí. Uzavřete dobře otevřené
kontejnery a konzumujte je v krátké době.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
13559500 Vyhlazující prostředek 500 ml rozprašovač
13559505 Vyhlazující prostředek 5 L


