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Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 0544

PCB Sperrputz
Plonasluoksnis tinkas PCB pažeistų paviršių remontui.
Ataskaitos nr. 010335, C.A.U, 63303 Dreieich.

Vandeningas

Sausas mišinys / vanduo

Apdorojimo tem- Dengimas menperatūra
tele

Apdorojimo laikas

Bendra išeiga

Panaudojimo sritys
Sienų,
patiriančių
apkrovas,
remontui:
• išvalytų, apkrovas patiriančių
mineralinių paviršių dengmui;
• naudojama ant vidinių sienų
dažų ir sintetinės dervos
dangų, prieš tai jas padengus
su Remmers Quarzgrund.
Remmers
PCB
Sperrputz
tinkamas visiems mineraliniams,
tinkavimui skirtiems paviršiams.
Produkto savybės
Remmers PCB Sperrputz – tai
gamyklinis, mineralinis sausas
mišinys, naudojamas sumaišius su
vandeniu
rankiniu
arba
automatiniu būdu.
Remmers PCB Sperrputz stabdo
polichlorintų
bifenilų
plitimą
paviršiuje.
Pagrindas
Pagrindas turi būti tvirtas, be
sukibimui trukdančių medžiagų
(pvz., atsilupusių dalelių, dulkių,
purvo).
Sukibimą
su
tvirta
sintetinės dervos danga patikrinti
jai esant sausos ir šlapios būklės.
Ši danga bei vidaus sienų dažai
prieš
tai
nugruntuojami
su
Remmers Quarzgrund.

Saugoti nuo drėgmės / indus sandariai uždaryti

Sandėliavimo
trukmė

Produkto duomenys
Tūrinis tankis:
Spalva:

Kokybės kontrolė:
Maksimalus priedų dydis:
Atsparumas spaudimui:

apie 1,4 g/dm³
balta

sudėtis ir kokybė
0,5 mm
> 5 N/mm²

Mišinio paruošimas
Apie 6 l vandens įpilti į švarų indą,
įdėti 25 kg Remmers PCB
Sperrputz
ir intensyviai maišyti
apie 2-4 min., kol gaunama
vienalytė masė.
Apdorojimo laikas:
Apie 2 val., priklausomai nuo
aplinkos sąlygų.
Nurodymai
Sustingusio
Remmers
PCB
Sperrputz negalima maišyti nei su
vandeniu, nei su šviežiu mišiniu.
Nenaudoti, esant žemesnei nei +
5° C temperatūrai.
Atliekant darbus, laikytis DIN
18550 ir DIN 18350 reikalavimų.
Darbo įrankiai, jų valymas

Pakuotė, išeiga, sandėliavimas
Pakuotė:
Popierinis 25 kg maišas.
Išeiga:
Apie 8 kg/m²
sluoksnio storiui.

būtinam

6

mm

Sandėliavimas:
Uždarytoje originalioje pakuotėje ant
medinių padėklų sausoje vietoje
laikoma apie 12 mėn.
Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumo
reikalavimus transportui, sandėliavimą, naudojimą bei ekologinius ar
utilizavimo reikalavimus pateikta
atitinkamuose saugos
duomenų

Tinkavimo mašinos su maišytuvais,
maišyklės, mentelės.
Įrankiai plaunami nedelsiant po
naudojimo vandeniu.
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Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.
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