Μαζηίρεο ηεγάλσζεο & ηεξέσζεο

FIRESEAL 15000C
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η
FIRESEAL
15000C
είλαη
ζθξαγηζηηθό ζε κνξθή πάζηαο
εμαηξεηηθώλ
ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ. Μεηά ηελ σξίκαλζε
ηνπ απνθηά ζθιεξή κνξθή κε
κεγάιε
αληνρή
ζηηο
πςειέο
ζεξκνθξαζίεο έσο 15000C.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Έηνηκν γηα ρξήζε
 Δελ ζπάεη θαη δελ ζβνιηάδεη κεηά
ην ζηέγλσκα
 Αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο
έσο 15000C.
 Δελ πεξηέρεη ακίαλην
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 θξάγηζε αξκώλ θαη αλνηγκάησλ
ζε πεξηνρέο πνπ αλαπηύζζνληαη
πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
 Εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ
ζέξκαλζεο.
 θξαγίζεηο ζε ηδάθηα,
ζεξκάζηξεο, θνύξλνπο,
ςεζηαξηέο θιπ.
 Η FIRESEAL 15000C κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζε επηθάλεηεο από
ηζηκέλην, κέηαιιν, ηνύβιν.
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη
ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλεο
θαη ιίπε. Ειαθξά ύγξαλζε ησλ
επηθαλεηώλ απμάλεη ηελ δύλακε
ηεο ζπγθόιιεζεο.
2. Εθαξκόζηε κε πηζηόιη ζηιηθόλεο
ή ζπάηνπια.
3. Δηνξζώζηε κε FIRESEAL
15000C.
πληζηάηαη δνθηκή
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο.
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θπζαιίδσλ θαη βνεζά ηε δνκή ηνπ πξντόληνο.
Η FIRESEAL 15000C δελ ελδείθλπηαη ζε εθαξκνγέο πνπ
ππάξρνπλ ζπλέρεηα ιηκλάδνληα λεξά.

ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίζηε κε λεξό ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Βάζε: Ππξηηηθό λάηξην
Μνξθή: Πάζηα
Υξώκα: Μαύξν
ύζηεκα σξίκαλζεο: Φπζηθό ζηέγλσκα
Γεκηνπξγία πκελίνπ (20°C/ 65% R.H.): 5 - 10 min.
Σαρύηεηα ζθιήξπλζεο (20°C/ 65% R.H.): 2mm /24h
πξξίθλσζε: Κακία
Δηδηθό βάξνο: 1,80 gr /ml
Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: Έσο 15000C
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C - +30°C
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία από +50C
έσο +25 0C.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
ΤΚΔΤΑΗΑ
Φύζηγγεο 310ml καύξν
ΤΚΔΤΑΗΑ
310ml

ΚΩΓΗΚΟ
04040

BARCODE
5204094040408

ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΜΟΤ
Διάρηζην πιάηνο: 5mm
Μέγηζην πιάηνο: 20mm

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
 Ειαθξηά
ζέξκαλζε
ηνπ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαηά ηε
δηάξθεηα 12 σξώλ κεηά ηελ
εθαξκνγή
ηεο
FIRESEAL
15000C εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία

®
EVOCHEM A.E.
Θέζε Σδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

ει. 1

ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίζηε κε λεξό ακέζσο κεηά ηελ
εθαξκνγή. Όηαλ ην πιηθό ζηεγλώζεη
αθαηξείηαη κε κεραληθά κέζα
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Eye Dam. 1: H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε Skin Irrit.
2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT SE 3: H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ P101: Εάλ
δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ
πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103: Δηαβάζηε
ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P302+P352: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ
ΕΠΑΦΗ ME ТО ΔΕΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη
P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα
ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ
δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ
ΕΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά
ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη
εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P310: Καιέζηε ακέζσο ην KENTPO
ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΩΝ ή έλα γηαηξό P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ /
πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο /
δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ Ν. 4042/2012). Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε : Silicic
acid, sodium salt (1.6 < MR < 2.6)
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Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.
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