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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Allround Sealing Spray

Możliwość malowania, do uszczelnień wewnątrz i na
zewnątrz

WEICON Allround Sealing Spray jest natryskowym tworzywem
sztucznym o wysokiej przyczepności, przeznaczonym do
likwidowania nieszczelności. Został opracowany do uszczelniania
małych pęknięć i szczelin, na zewnątrz i

wewnątrz. Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu takich
elementów jak rynny, rury kanalizacyjne i deszczowe, przyczepy
kempingowe, kontenery mieszkalne, jachty, dachy, okna, baseny,
folie w oczkach wodnych, szyby wentylacyjne. Produkt nadaje
się do pokrywania farbą, jest odporny na wodę, czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie zawiera bituminu ani
silikonów i chroni powierzchnie metalowe przed korozją. WEICON
Allround

Sealing Spray wykazuje dobre przyleganie do powierzchni z
kamienia, metali, tworzyw, drewna, emalii i wielu innych.
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Bazis Kauczuk butadienowo-styrenowy

Zapach rozpuszczalniki

Właściwości uszczelnienia niezawodnie i szybko

Odporność Meerwasser, viele Öle, schwache Basen und Säuren

Okres przydatności 24 Monate

Barwa szary (RAL7037), czarny (RAL7021), biały (RAL 9003)

do malowania po 20 Minuten

Dotykowo sucha 2 - 4 Stunden

Odporność termiczna -50 do +100 °C

Obróbka
Vor Gebrauch muss die Oberfläche sauber und trocken sein.
Allround Sealing Spray wstrząsnąć puszką aż do uzyskania
wyraźnego odgłosu kulki mieszającej. Nanosić równomiernie z
odległości ok. 25 cm.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:
11555400-51 Allround Sealing Spray 400 ml czarny
11553400 Allround Sealing Spray 400 ml biały
11554400 Allround Sealing Spray 400 ml szary


