COMPAKT - PELICULĂ CAUCIUCATĂ
spray
COMPAKT - PELICULA CAUCIUCATĂ cu aerosoli este un produs ușor de utilizat pentru umplerea și
etanșarea rapidă a fisurilor și crăpăturilor. Creează un strat impermeabil care previne pătrunderea umezelii și
apariția coroziunii.
AVANTAJE
• Produsul este adecvat pentru majoritatea suprafețelor, incluzînd: metal, metal galvanizat, aluminiu, beton, lemn,
ceramică, precum și pentru utilizarea la acoperișuri bituminoase, zidărie etc.
• Se poate vopsi pe deasupra (cu vopsele pe bază de apă, latex sau ulei)
• Uscare rapidă
• Protejează împotriva umezelii și coroziunii
• Aplicare ușoară și rapidă
DATE TEHNICE
Culoare: negru, transparent
Bază: cauciuc sintetic
combustibil: propan/butan
temperatura de lucru: 10°C - +35°C
Temperatura tubului: +5 °C - +35°C
Rezistența la temperatură: -40°C - + 50°C
Timp:
- uscare superficială: 20-30 minute
- până la aplicarea stratului al doilea/urmator: după 15-30 minute
- întărire completă: după 72 de ore
- se poate vopsi: după 72 de ore
Capacitate de acoperire: 0,7-0,8 m2/400 ml
* la 20°C, umiditatea relativă a aerului 50%
APLICARE
Îndepărtați toate urmele de praf, murdărie, grăsime și ulei, contaminarea cu sare și chimică, folosind detergenți
sau alte metode de curățare adecvate. Clătiți suprafața cu apă curată și uscați. Dacă este necesar, utilizați o perie
aspră sau șmirghel pentru a îndepărta resturile de vopsea și rugină. Aplicați produsul pe o suprafață absolut
uscată. Agitați puternic cel puțin 1 minut. Faceți un test de pulverizare pe un carton pentru un control mai bun al
sprayului. Aplicați straturi cu pulverizări scurte, de la o distanță de 15-30 cm de suprafață. După 5-10 minute este
recomandat să aplicați al doilea strat pentru a obține cel mai bun rezultat.
După utilizare, întoarceți tubul cu capul în jos și apăsați pulverizatorul pentru a curăța supapa.
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Agitați bine recipientul timp de 1 minut după ce bila de mixare / amestecare începe să se miște. Faceți un test pe
altă suprafață înainte de utilizare.
Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă aplicarea unui prim strat mai subțire, și a unui al doilea strat mai
gros. Este normal să apară bule și spumă, acestea vor dispărea pe măsură ce suprafața se usucă.
Dacă supapa este înfundată, răsuciți și scoateți doza, spălați-o cu un diluant, de exemplu cu alcool.
CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE
Se folosește în aer liber sau în încăperi bine aerisite. Aplicați la +10°C până la +35°C și umiditate sub 85% pentru
a asigura uscarea adecvată. Nu se aplică pe suprafețe încălzite la temperaturi de peste 90°C. Folosiți numai în
condiții de vreme uscată, în locuri protejate de vânt.
Data expirării – 10 ani de la data fabricației. A se depozita într-o zonă uscată și bine ventilată, la o temperatură
între +5°C și +35°C, evitând expunerea la lumina soarelui.
Nu perforați și nu ardeți recipientul după utilizare.
Informațiile din prezentul material sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor efectuate de producator și se
crede că sunt corecte. Cu toate acestea, deoarece nu putem avea control asupra condițiilor și metodelor de
utilizare a produselor noastre, aceste informații nu vor fi folosite pentru a înlocui testele clienților, pentru a vă
asigura că produsele sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Garanția exclusivă oferită de
producator este că produsul va respecta specificațiile actuale de vânzare. Remedierea exclusivă pentru încălcarea
unei astfel de garanții se limitează la restituirea prețului de achiziție sau la înlocuirea oricărui produs care s-a
dovedit a nu fi in concordanta cu specificatiile garantate. Producatorul declină în mod expres orice altă garanție
exprimată sau implicită privind utilizarea într-un anumit scop sau pentru o anumită comercializare. Producatorul
declină răspunderea pentru orice daune secundare sau ulterioare. Sugestiile de utilizare nu trebuie considerate
îndemnuri pentru încălcarea brevetului.
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