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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Agent de netezire

Uniformizare simplă pentru mulți etanșanți

Agentul de netezire WEICON este un

amestec transparent de surfactați neionici

care servește la netezirea curată și uniformă

a etanșanților proaspăt aplicați înainte de

formarea unei pelicule superficiale. (ex.

siliconi, MS polimeri, poliuretani, etc).

Date tehnice

Densitatea amestecului 1,00 g/cm³

Rata de consum pe m² 20 - 40 ml

Termen de valabilitate 24 luni

Temperatura de lucru între +10 și +40 °C

Culoarea incolor, transparent

WEICON MS-Polimeri
-Flex 310 M Clasic
-Flex 310 M Cristal
-Flex 310 M Inox
-Flex 310 M Super-Aderent
-Flex 310 M 2 K
-Flex+bond
-Solar-Flex
-Speed-Flex
-Aqua-Flex

WEICON Adezivi poliuretanici
-Flex 310 PU
-Flex 310 RLT

WEICON Siliconi
-Silicon A
-Silicon N
-HT 300

-Black-Seal

Aplicare
Agitați recipientul înainte de utilizare. Pulverizați Agentul de netezire
nediluat din abundență pe îmbinare sau pe o spatulă și neteziți
îmbinarea. Trageți de etanșantul aplicat în exces și îndepărtați-l
imediat. Dacă ați aplicat prea mult agent de netezire îl puteți spăla
cu apă curată.

Depozitare
A se păstra în recipient închis ermetic și în ambalajul original. A se
proteja de razele directe ale soarelui. Temperatura de depozitare
nu trebuie să depășească +50C. A se păstra recipientul într-un loc
răcoros și bine ventilat, uscat și ferit de îngheț. A se închide bine
recipientele deschise și a se utiliza într-un interval de timp scurt de
la prima deschidere.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și
respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de
siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
13559500 Agent de netezire 500 ml pompă
13559505 Agent de netezire 5 L


