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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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Smoothing Agent

Prosty sposób wygładzania spoin uszczelniaczy

Smoothing Agent jest przezroczystą mieszaniną niejonowych
substancji powierzchniowo czynnych. Umożliwia czyste i łatwe
wygładzanie spoin jeszcze przed rozpoczęciem formowania
naskórka

wszystkich klejów i uszczelniaczy WEICONsilikonów, MS
polimerów, poliuretanów itp.
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Bazis Mieszanka niejonowych aktywatorów powierzchniowych

Lepkość mieszaniny 1,00 g/cm³

Zużycie m² 20 - 40 ml

Okres przydatności 24 Monate

Temperatura aplikacji +10 do +40 °C

Barwa bezbarwny, przezroczysty

Nadaje się do:

WEICON MS-Polymery
-Flex 310 M Classic
-Flex 310 M Crystal
-Flex 310 M Stainless-Steel
-Flex 310 M Super-Track
-Flex 310 M 2 K
-Flex+bond
-Solar-Flex
-Speed-Flex
-Aqua-Flex

WEICON Poliuretany
-Flex 310 PU
-Flex 310 RLT

WEICON Silikony
-Silicon A
-Silicon N
-HT 300

-Black-Seal

Obróbka
Wstrząsnąć przed użyciem. Glättmittel vor Hautbildung
des Fugendichtstoffes unverdünnt auf die Fuge oder
einen Glättspachtel satt aufsprühen und die Fuge glätten.
Überstehenden Dichtstoff abziehen und sofort entfernen. Nadmiar
środka Smoothing Agent natychmiast zmyć czystą wodą.

Okres przydatności
Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura
przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik
przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Magazynować w pomieszczeniu suchym i wolnym od mrozu.
Otwarte opakowania dobrze uszczelnić i produkt wykorzystywać
w krótkim czasie.

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:
13559500 Smoothing Agent 500 ml dozownik
13559505 Smoothing Agent 5 L


