Putty

Professional

Ελαστομερής στόκος νερού με μικροσφαιρίδια
Ελαστομερής στόκος νερού, για εσωτερική
και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε τσιμέντα, τοίχους, μπετόν, ελενίτ, τσιμεντόπλακες,
ενώσεις γυψοσανίδας, ξύλα, ύφαλα σκαφών,
ασταρωμένα μέταλλα. Ενισχυμένος με κορδόνι, πλαστικό δίχτυ ή γυαλόπανο είναι κατάλληλος για ρωγμές έως 6 cm βάθος και 2 cm
πλάτος, καθώς και για επισκευές ρωγμών από
κατασκευαστικές ατέλειες σε μπετόν. Περιέχει
ειδικά μικροσφαιρίδια, ώστε να γεμίζει χωρίς
δυσκολία, να συρρικνώνεται ελάχιστα κατά
το στέγνωμα και επιπλέον να θερμομονώνει
και να τρίβεται εύκολα. Άριστη πρόσφυση και
εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τον παγετό
και την ισχυρή καταπόνηση. Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα σε διαφορετικά δομικά υλικά.
Αφήνει ανοικτό το φιλμ ώστε να μη δημιουργούνται επιφανειακές ρωγμές.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον
Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Γεμίζει αποτελεσματικά
Υψηλή συγκολλητική ικανότητα
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Ελαστομερής στόκος νερού,
κατάλληλος για ρωγμές έως
6 cm βάθος και 2 cm πλάτος.
Περιέχει ειδικά μικροσφαιρίδια, τα οποία έχουν μικροελάχιστη συρρίκνωση κατά το
στέγνωμα.
Έχει ισχυρή πρόσφυση και
θερμομονωτική ικανότητα.
Εφαρμόζεται και τρίβεται
εύκολα.
Έχει άριστες αντοχές στις
μηχανικές καταπονήσεις.
Όταν ενισχυθεί με πλαστικό
δίχτυ ή γυαλόπανο, συνιστάται για επισκευές φωλιών
από κατασκευαστικές ατέλειες σε μπετόν.
Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα σε διαφορετικά δομικά
υλικά.
Αφήνει ανοικτό το φιλμ για
να μην δημιουργούνται επιφανειακές ρωγμές.

Putty
Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η
επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές
βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
◆

Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες,
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT Mold Blocker, ακολουθεί καθαρισμός των υπολειμμάτων με βούρτσα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777
Αποθήκευση
◆

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από
5°C έως 35°C.

◆

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Οδηγίες Εφαρμογής
◆

Εργαλεία εφαρμογής: Σπατουλαδόρο, στοκαδόρο ή ατσαλίνα.

◆

Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή
καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και
σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και
τα υπολείμματα του προϊόντος.

Αστάρια Α/ζ (Υ)

◆

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-15
ώρες.

Οριακή τιμή φάσης I: 50g/L

◆

Ασταρώνεται: ΜΟΝΟ με KRAFT Dur Aqua ή
HAFT.

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση 28g/L

◆

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
Συσκευασία

◆

Διατίθεται σε συσκευασίες τoυ 0.5Κg, 1Κg και
4Κg, 15Κg
Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ειδικό Βάρος (Kg/L)

pH
Απόδοση (m2/Kg)

1,28 (±0,02)
{ISO 2811}
58,0 (±1)
50.000-60.000 c.Poise
{ISO 2431}
8,5-9,5
1,5-2,5* {ISO 3251}

Πάχος ξηρού υμένα (μm)

>100

Χρόνος Αποθήκευσης

1 έτος τουλάχιστον

Στερεά κατ’ Όγκο (%)
Ιξώδες (BF/Sp.7-RPM 20)

* ανάλογα με το πάχος εξομάλυνσης της επιφανείας

