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Opis
1K tesnilna masa na PU osnovi za nanašanje s čopičem. Po strditvi tvori močno elastično maso z odličnimi
lepilnimi in tesnilnimi sposobnostmi.

Lastnosti izdelka
- prebarvljivo z laki na osnovi topil ali vodni osnovi
- odporno na vodo, olje, bencin
- hitro sušenje

Priprava podlage
Površine očistite, posušite in razmastite z ustreznim antisilkonskim čistilom. Na kovinske površine je
potrebno predhodno nanesti protikorozijski temeljni premaz, posušiti in nato nanesti tesnilno maso.

Nanašanje
Nanašanje
1 sloj
Temperatura nanašanja

S čopičem
+ 15°C do +35°C

Sušenje
Pripravljen za prebarvanje (25°C, 1 mm debeline)

24 h
3 – 4 min

Čas za tvorjenje kože (skin time)

Št. izdelka

Opis

Vsebina

Pakiranje

1410-0,85

Siva

0,85 kg

12

VOC
VOC 2004/42/IIB(e)(840) 348

Rok uporabe
Najmanj 18 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja med 15°C in 30°C in
neodprte embalaže.

Dodatne informacije
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SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!
Vedno preberite navodila.
POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite
oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list,
dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo
izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka
poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.
Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.
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