Açıklama
LD712, akrilik esaslı mastik, pencere ve kapı kenarlarında,
çatlak ve derzlerde kullanılan dayanıklı ve boyanabilir bir
malzemedir. Sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle yüksek
hareket beklenmeyen derzlerde tercih edilmesi önerilir.

Ambalaj
500 gr.lık kartuşlarda (30 luk kolilerde),
400 ml ve 600 ml sosislerde,
5, 10, 25 ve 300kg’lık ambalajlarda mevcuttur.
Renk : Beyaz, Siyah, Gri, Kahverengi, Altın meşe

LD712

Teknik Bilgi
Özgül Ağırlık
Yüzey Kuruması
Tamamen Kuruma Süresi
Ph
Hacim Kaybı
Ağırlık Kaybı
Elastikiyet
%100 Uzamada Modül
Max Kopma Kuvveti
Kopma Kuvveti
Raf ömrü

1,62±0,03 gr/cm3
15-60 dak. ( 23 °C %50 nem )
2 mm/24 saat (23 °C , %50 nem )
7,5-9
%29
%18
>%100
≥ 0,20 Mpa
≥ 0,30 Mpa
≥ 0,10 Mpa
Açılmamış ambalajlarda 18 ay ( +5 °C ile +25 °C )

Lütfen dikkate alınız.
Dondan koruyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.

Genel Amaçlı Silikonize
Akrilik Mastik
Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki
genleşme fugalarında,
Ahşap, PVC, demir ve alüminyum
doğramaların montajında,
Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve
diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde,
Eternit ve alüminyum çatı ve cephe
plakalarının ve her türlü yapı
malzemelerinin birleşimlerinde,
Çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

Temel Faydalar
Kolay uygulanabilir.
Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir
tabaka oluşturur.
Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre
esnekliğini korur.
Boyanabilirdir ve yüzeyinde yağ içermez
ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve
pencerelerde, su, rüzgâr ve neme
dayanıklıdır.

LD712
Genel Amaçlı Silikonize Akrilik Mastik

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç
duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek
sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44
66 numarasını arayabilirsiniz.
Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında
kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve
şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş
öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016’da hazırlanmış olup,
bu tarihteki güncel teknik bilgi ve
tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco
illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir
zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün
garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir.
Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco
illbruck’a sorumluluk yüklenemez.
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