Leírás
Polimer oldat

Szállítás
Az ME902-t 500 ml-es szóróflakonokban szállítjuk.

Rendelés
Cikkszám

Kivitel

Tartalom
ml-ben

Karton tartalma

309707

szóróflakon

500

12 flakon

Műszaki információ
Tulajdonságok

Osztályozás

Összetétel
Rendszer
Szellőzési idő +20°C-nál
Szellőzési idő +5°C-nál
Szellőzési idő 0°C-nál
Szellőzési idő -5°C-nál
Szellőzési idő -10°C-nál
Felhasználási hőmérséklet
Hőállóság
Kivitel
Kiadósság 4 cm széles fogadófelület esetén
Kiadósság kontaktragasztóként
Tárolási hőmérséklet
Tárolhatóság

szintetikus kaucsuk
oldószeres
kb. 10 perc
kb. 20 perc
kb. 30 perc
kb. 40 perc
kb. 50 perc
-5°C és + 40°C között
-30°C és + 70°C között
500 ml-es szóróflakon
kb. 50 m
kb. 100-150g/m²
+5°C és +25°C között
bontatlan csomagolásban 18 hónap

Előkészítés
A fogadófelület legyen száraz, por-, zsírmentes. A betonés vakolatmaradványokat távolítsa el.
Festékmaradványok, impregnáló anyagok nem lehetnek
a fogadófelületen.

Használat
Alkalmazás alapozóként:
Vigye fel egyenletesen a fogadófelületre. –5°C-tól
felhasználható, de ne raktározza +5°C alatti
hőmérsékleten. A szellőzési időre legyen tekintettel.
Amennyiben a fogadófelület az anyag jelentős részét
beszívja, vigye fel újra az alapozót.
Az erősen nedvszívó, porózus, érdes felületeket
lehetőség szerint inkább az ecsettel felvihető ME901-es
Butil- & bitumenalapozóval kezelje. A fogadófelület
környezetét takarja le.
Alkalmazás ragasztóspray-ként:
Mindkét ragasztandó felületet fújja le ME902-vel
A felületeket a rendelkezésre álló időn belül (kb. 15 perc)
illessze egymáshoz (nyomja rá erősen).
Megjegyzés:

ME902
Butil- & bitumenalapozó
spray
Alapozó spray, mely optimális illbruck butilés bitumenszalagok, valamit öntapadó
ablakfóliák fogadófelületének előkezelésére,
illetve nem porózus felületeken kontakt
ragasztóként is alkalmazható.

Termékelőnyök
A spray kivitel, könnyen használható
Rövid szellőzési idő
Szilárd fogadófelületet eredményez
Ragasztósprayként is alkalmazható sima,
nem porózus felületeken

ME902
Butil- & bitumenalapozó spray

Kb. 30 cm távolságról permetezze a ragasztót a
fogadófelületre.
A még meg nem kötött PUR habokat a ragasztó
használata előtt takarja le. A kezelt felületet óvja a portól,
nedvességtől stb.
A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha az anyagot
előzetesen szobahőmérsékleten tárolta.
A használatot követően a szórófejet tisztítsa meg
pisztolytisztítóval és egy ronggyal.
A szórási sugár szélessége 3 állásban szabályozható a
fekete szelep elforgatásával. Lásd szóróflakon teteje:
L(ow), M(edium) und H(igh)

Tisztítás
A foltokat mielőbb távolítsa el. A fogadófelület környezetét
óvja, ragasztószalaggal ragassza le.

Megjegyzés
Az ME902 a festékeket, lakkokat, műanyagokat oldja. Az
összeférhetőséget a környező anyagokkal mindig előzetesen
ellenőrizze.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu
címen találja.

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

További információ
Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219
info.hu@tremco-illbruck.com
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