Siloflex-Grund

Greitai džiūstantis bitumo emulsinis gruntas

Naujausias informacinis lapelis: 2019 m. Rugpjūčio 27 d

Taikymo sritys

„BORNIT®-Siloflex-Grund“ yra naudojamas kaip sukibimo stimuliatorius iš anksto apdorojant paviršių „BORNIT®-Siloflex“
dangoms. „BORNIT®-Siloflex-Grund“ gerai prilimpa prie betono, mūro, tinko ir visų kitų įprastų pagrindų.

Tipas ir charakteristikos

„BORNIT®-Siloflex-Grund“ yra tepamas ir purškiamas, greitai džiūstantis gruntas, kurio pagrindą sudaro be tirpiklių polimerais
modifikuota bitumo emulsija.

Privalumai






didelis įsiskverbimas į paviršių ir geras sukibimas su dulkėmis
Lengva naudoti, nes yra paruoštas
be tirpiklių ir ekologiškas
purškiamas
ekonomiškas, nereikia specialios įrangos ir didelės darbo jėgos

Paruošimas

Pagrindas turi būti iš anksto apdorotas pagal informaciją, pateiktą „BORNIT®-Siloflex“ techninių duomenų lape.

Apdorojimas

„BORNIT®-Siloflex-Grund“ yra tepamas šepečiu arba purškiamas. „BORNIT®-Siloflex-Grund“ neturi būti apdorojamas žemesnėje
kaip + 5 ° C lauko ir paviršiaus temperatūroje. Produktas yra paruoštas naudoti. Jei reikia, trumpai pamaišykite.

Sąnaudos

apytiksliai 0,2 l / m² (atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamumą, sunaudojimas gali skirtis aukštyn arba žemyn).

Produkto duomenys trumpa forma
Tipas
Bazė
Tirpiklis
Spalva
Tankis esant 20 ° C
Konsistencija
Darbas
Bitumo kiekis
Saugojimas
Tinkamumo laikas
Valymas

Bitumo emulsija
Bitumas, užpildai
Vanduo
Rudai juoda
1,00 g/cm³
Skysta
Beoriu purkštuvu, teptuku, voleliu
apytiksliai 20 proc.
jautrus šalčiui!
12 mėnesių originaliose uždarose pakuotėse
Kol sviežias - vandeniu, išdžiūvus su BORNIT® bitumo valikliu

VbF ir ADR pavojingumo klasė
GISBAU produkto kodas

Nėra
BBP 10
1 iš 2 psl

Sistemos produktai
BORNIT®-Siloflex
BORNIT®-Multiclean

Saugojimas

Galima laikyti 12 mėnesių uždarytose talpyklose. Saugokite nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių!

Sveikata, darbas ir apsauga nuo gaisro

Informacijos apie tvarkymą, saugą ir ekologiją rasite dabartiniame saugos duomenų lape.

Pristatymo forma
10 l kanistras……………………………………. 60
kanistrų
paletėje
20 l kanistras………………………………
24 kanistrai paletėje

Šalinimo pastaba
Perdirbti tik tuščias talpyklas. Medžiagų likučiai gali būti šalinami vadovaujantis AVV-ASN: 080410 (klijų ir hermetiko atliekos,
išskyrus tuos, kuriems priskiriamas 080409).

Anotacija

Šis informacinis lapelis pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. Informacija kaupiama atsižvelgiant į naujausias
taikymo technologijas. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad atsižvelgiant į pastato objekto būklę, gali reikėti nukrypti nuo brošiūroje
siūlomo darbo metodo. Jei atskiroje sutartyje nenustatyta kitaip, visa informaciniame lape esanti informacija nėra privaloma ir todėl
nesudaro sutartos produkto kokybės. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame informaciniame lape esančią informaciją.
Mes rekomenduojame jums pranešti apie visus pasikeitimus mūsų svetainėje www.bornit.de.
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