Μαζηίρεο ηεγάλσζεο & ηεξέσζεο

TOPSIL AQUARIUM
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Πνιύ εύθνιε εθαξκνγή
 Αληνρή ζηηο ππεξηώδεηο αθηίλεο
 Αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία –
60ºC-+200ºC
 Παξακέλεη πάληα ειαζηηθή
 Υςειέο κεραληθέο ηδηόηεηεο
 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε πάλσ ζηηο
πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Σθξάγηζε ζε ηνπνζεηήζεηο
παινπηλάθσλ
 Καηαζθεπή ελπδξείσλ
 Ειαζηηθέο ζπγθνιιήζεηο
παινπηλάθσλ θαη κεηαιιηθώλ
θαηαζθεπώλ
 Σθξαγίζεηο ζε ςπθηηθνύο
ζαιάκνπο, θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα
θαη container
 Σθξαγίζεηο ζε λαππεγηθέο
εθαξκνγέο
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη
ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλεο θαη
ιίπε.
2. Χξεζηκνπνηήζηε primer
ISOCRYL PRIMER DUR, ISOCRYL
PRIMER DUR AQUA ή PRIMER PU
900 ζε πνξώδεηο επηθάλεηεο.
3.
4. Εθαξκόζηε κε πηζηόιη ζηιηθόλεο.
5. Δηνξζώζηε κε TOP SIL
AQUARIUM.
6. Η ηειηθή επηθάλεηα
δηακνξθώλεηαη κε ζαπνπλόλεξν
πξηλ ζηεγλώζεη.
7. Σπληζηάηαη δνθηκή
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο.
Γελ είλαη θαηάιιειε γηα PVC, PE,
PP, PTFE θαη αζθαιηηθά
ππνζηξώκαηα
ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΜΟΤ
Διάρηζην πιάηνο: 5mm
Μέγηζην πιάηνο: 30mm
Διάρηζην βάζνο: 5mm
πληζηάηαη: 2 Χ βάζνο = πιάηνο
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Εμ αηηίαο ηνπ όμηλνπ ραξαθηήξα ηεο ε TOP SIL AQUARIUM κπνξεί
λα επεξεάζεη κέηαιια όπσο ην ραιθό θαη ην κόιπβδν. Η TOPSIL
AQUARIUM δελ είλαη θαηάιιειε γηα εθαξκνγή ζε θπζηθή πέηξα,
κάξκαξν θιπ. Γηα ζθξάγηζε θαη ζπγθόιιεζε ζε θπζηθέο πέηξεο θαη
κάξκαξα ρξεζηκνπνηείζηε ALL FIX M-S POLYMER.
ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίζηε κε white spirit ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Βάζε: Πνιπζηινμάλην
Υξώκα: Δηαθαλέο
Μνξθή: Πάζηα
ύζηεκα σξίκαλζεο: Ωξίκαλζε κε πγξαζία
Γεκηνπξγία πκελίνπ (20°C/ 65% R.H.): Ca. 7 min.
Σαρύηεηα ζθιήξπλζεο (20°C/ 65% R.H.): 2mm /24h
θιεξόηεηα (DIN 53505): 25 ± 5 Shore Α
Δηδηθό βάξνο (DIN 53479): 1,03 g /ml
Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: Από -60°C έσο +180°C.
Διαζηηθή αλάθακςε (ISO 7389): > 90%
Μέγηζηε παξακόξθσζε: 25%
πληειεζηήο ειαζηηθόηεηαο 100% (DIN 53504): 0,40 N/mm2
Μέγηζηε ηάζε (DΗΝ 53504): 1,50 N/mm2
Δπηκήθπλζε ζηε ζξαύζε (DΗΝ 53504): 800%
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C - +35°C

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη ζηεγλό ρώξν κε ζεξκνθξαζία +5°C +250C.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
ΤΚΔΤΑΗΑ
Φύζηγγεο 280ml Δηαθαλήο
ΤΚΔΤΑΗΑ
280ml

ΚΩΓΗΚΟ
04029

BARCODE
5204094040293

Σει. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η TOP SIL AQUARIUM είλαη όμηλε
ζηιηθόλε, ειαζηηθή, ελόο ζπζηαηηθνύ,
εμαηξεηηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
’SNJF’.
Είλαη
θαηάιιειε
γηα
λαπηηιηαθέο εθαξκνγέο θαη γηα όιεο
ηηο
ζπλεζηζκέλεο
νηθνδνκηθέο
επηθάλεηεο.
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
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 P501: Δηάζεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο /
πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Σει. 2

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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