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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie 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 demulant lichid F 1000

Cu conținut de solvenți

F 1000 este un agent demulant lichid pe bază de ceară pentru rășini
epoxidice și poliuretani. Este indicat în special pentru a împiedica
aderența la suprafețe netede și non-absorbante.

Date tehnice

Pe bază de ceară, cu conținut de solvenți

Consistența lichid

Densitatea la + +20°C (+68°F) 0,71 g/cm³

Rata de consum între 50 și 100 ml/m²

Temperatura de lucru între +10 și +25 °C

Temperatura de aplicare până la + 70 °C

Culoarea alb, lăptos

IMPA-Cod 81 29 59/60

Pregătirea suprafeței
Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie curată, uscată
și fără urme de grăsimi ( de ex. curățare și degresare cu WEICON
Curățare Suprafețe)

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:
10604000 Agent demulant lichid F 1000 1 L

10604025 Agent demulant lichid F 1000 250 ml

Produse conexe:
13955050 Aplicator din lână,


