Anyag
Műgyanta bázisú felületkezelő és ragasztó segédanyag.

Szállítás
Átlátszó, 1 vagy 5 literes kannában.

Rendelés
Cikkszám
304180
302611

Tartalom
1 liter
5 liter

DB/Karton
12
1

Technikai információ
Tulajdonságok
Bázis
Rendszer
Tapadási idő +20ºC–on
Tapadási idő +5ºC–on
Tapadási idő 0ºC–on
Tapadási idő - 5ºC–on
Nyitott idő +20ºC-on
Kiszerelés
Eltartható (+5ºC és 25ºC között)
Anyagfelhasználás 4 cm szélességnél

Osztályozás
szintetikus kaucsuk
oldószeres
kb. 10 perc
kb. 20 perc
kb. 30 perc
kb. 40 perc
8 óra
1 és 5 L-es doboz
12 hónap
1 liter kb. 200 m-re elegendő

ME901

Előkészítés
• A felületnek száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
• A beton és cement maradékokat távolísuk el.
• A maradék festéket és impregnáló anyagot a tapadó felületről el kell távolítani

Használat
• Felhasználható -5°C-tól. A felületet portól, nedvességtől
védeni kell. Használat után a dobozt lezárva kell tartani.
• Nyitott idő: +20°C hőmérsékleten kb. 10 perc.; -5°C hőmérsékleten kb. 40 perc.

Tisztítás
A felesleges anyagot gyorsan távolítsuk el. A ragasztás szomszédos területeit takarjuk le.

Figyelmeztetés
Nem átfesthető. Színek, lakk és műanyag megfoghatja. Használat előtt ajánlatos próbát végezni.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találja meg:
www.illbruck.hu

Butyl & Bitumen Alapozó

Használat
Ezt az alapozót ragasztási és alapozási
segédanyagként is használják a
megfelelő bázisfelületek létrehozásához a
butyl és bitumen szalagok rögzítésénél.

Főbb előnyök
• A felület gyors megszilárdulása
• Rövid párolgási idő

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

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

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

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz. 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
www.tremco-illbruck.hu
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