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Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
Felhasználásra kész, krémes hatású, paszta állagú kitt. Könnyen felhordható és csiszolható. Gyorsan 
szárad és nem zsugorodik.  
 
Felhasználási terület 
Beltéri falon vagy általában fában lévő kisebb lyukak, repedések, rések kitöltésére alkalmas. 
Mélyebb hasadások kitöltésekor több rétegben kell felvinni az IMPASTUK-ot. A felhordott rétegvastagság 
ne haladja meg a 7 ÷ 8 mm-t, és egy-egy réteg felhordása között legalább egy órát várni kell.  
 
Műszaki jellemzők 
Szín     : színkártya szerint 
Kötőanyag tulajdonsága  : vinil vizes diszperzióban 
Szárazanyag-maradék súlyban  : 75 % (± 0,5)  
Fajsúly     : 1,65 kg/l (± 0,02) 
Kiadósság    : 1 m²/kg 500-600 µm vastagságnál 
Tárolási stabilitás   : ép csomagolásban 18 hónap 
Megj.: 20°C-on mért adatok  
 
Felhordási mód 
Felületelőkészítés      : A felület ép, penésztől és nedvességtől mentes legyen.  
 
Felhordás    : spatulyával 
 
Csiszolhatóság    : 1-2 óra múlva 
 
Átfesthetőség    : víz vagy oldószer alapú termékekkel 
 
Munkaeszközök tisztítása  : vízzel 
 
 
FAGYRA ÉRZÉKENY! A terméket 5ºC feletti főmérsékleten kell tárolni. 
 
 
MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra 
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és 
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. 
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és 
különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ ! 
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