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Termékleírás
Közepes fajsúlyú kétkomponensű epoxid kitt. Nagyon gyors kikeményedés, bármely felületre kitűnő
tapadás, jó mechanikai és vegyi ellenállás jellemzi.
Könnyen kenhető és erősen tixotróp. Nagy kiterjedésű és függőleges alapra is könnyen felhordható.
Gyakorlatilag teljesen oldószermentes, tehát nem húzódik össze, repedésveszély nem áll fenn. Egy
rétegben is vastagon felhordható.
Vízre, oldószerre, ásványi olajra, lúgra és a vegyi termékek legnagyobb részére nem reagál.

Felhasználási terület
Az építőipar, az ipar és a hajó javítás területén bármilyen felújításra, helyreállításra és javításra alkalmas.
Sarkok pótlására, lyukak és rések kitöltésére, érdes felület kiegyenlítésére, vagy vas, öntöttvas,
üveggyanta, üveg, kerámia, fa és fal felületek hibáinak javítására.

Műszaki jellemzők
Szín
A kikeményedett termék jellege
Kötőanyag tulajdonsága
Terméktípus
Szárazanyag-maradék katalizált terméknél
Fajsúly
Keverési arány
Fazékidő
Viszkozitás
Vízellenállás
Oldószerellenállás
Tárolási stabilitás
Megj.: 20 °C-on mért adatok.

: fehér
: tömör fehér massza, tartós, ellenálló, meglehetősen
merev
: epoxid poliaminoamid
: kétkomponensű, a 4078 0000 cikksz. INDURITORE
edzővel
: 96 % súlyban
: „A” rész : 1,65 kg/l ( ± 0,02)
„B” rész : 1,15 kg/l ( ± 0,02)
: 2 : 1 „A” rész súly/„B” rész súly
: kb. 30 perc
: tixotróp paszta
: kitűnő
: kitűnő
: 24 hónap ép csomagolásban

Felhordási mód
Felületelőkészítés

: A felület száraz, tiszta, por- és zsírmentes, valamint egy
kissé érdesre csiszolt legyen.
Minden esetben javasolt a homoktisztítás vagy a
nagyszemcsés dörzspapírral történő csiszolás, hogy a
kitt maximális tapadását biztosítsa.

Felhordás

: spatulya, simitókés, vakolókanál

Hígítás

: használatra kész termék, nincs szükség hígításra.

Javasolt réteg

: vékony simításra és vastag felhordásra egyaránt, akár
pár centi vastagságig alkalmas.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó 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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Kikeményedés

: A termék 20°C-on kb. 30 percig kenhető állagú marad,
majd fokozatosan nehezen folyó lesz, besűrűsödik,
egészen amíg már kenhetetlen lesz.
A fogásbiztos keménységet kb. 4 óra elteltével éri el, a
végleges és teljes kikeményedést 1 hét elteltével.
A hőmérséklet jelentősen befolyásolja a kikeményedési
időt, ezért a nyári és a téli évszakok között jelentős
különbség lehet.

Csiszolhatóság

: 20°C-on kb. 24 óra múlva.

Átfesthetőség

: közvetlenül a csiszolás után.

A felhasználásra súlyban az „A” és „B” részeket 2 : 1 arányban gondosan el kell keverni, amíg egy
homogén fehér masszát kapunk.
A spatulyával egy bizonyos nyomást gyakorolva kell felhordani, hogy a kitt jól behatoljon a felületi
egyenletlenségekbe, így jobban fog rögződni.
MEGJEGYZÉS: nem ajánlott a terméket + 10°C hőmérséklet alatt felhordani, mert a reakció nagyon
lelassulna.
A „B” rész idővel történő enyhe besárgulása a gyanta levegővel való érintkezéséből adódhat, de ez
egyáltalán nem befojásoja a termék tulajdonságait.
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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