Termékadatlap
weberfug 882

Szilikon fugázó úszómedencékhez
Tartósan rugalmas, szilikon-kaucsuk alapú fugatömítő anyag
úszómedencékhez és azok környező területeihez, ivóvíztartályokhoz és élelmiszerrel érintkező környezethez, beltérben és
kültérben. 6 színben elérhető.
JÓ TUDNI
Anyagigény: kb. 150 ml/fm, 10x15 mm-es fugaméret esetén
Kiadósság: kb. 2 fm/310 ml tubus
TECHNIKAI ADATOK

•
•
•
•

Magasan flexibilis
Vegyszerálló
Kitűnő tapadóképesség
Időjárás- és
öregedésálló

•
•
•
•
•

Szakadási nyúlás: 230%
Alakváltozási képesség: ≤ 25%
Bőrösödési idő: kb. 15 perc
Kikeményedési idő: kb. 3 nap
Hőállóság: -40°C ...+160°C

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK
Termékkód

Kiszerelés

DE100230

310 ml/db

Karton mennyiség
12 db

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
• +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +35°C felett
a felhordás nem javasolt.
• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve
a gyártási időtől számított 18 hónapig használható fel.
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
A fugázandó terület a kitöltés előtt legyen száraz, szennyeződéstől, portól, olajtól és zsírtól mentes. Az olajos és
zsíros felületeket acetonnal gondosan meg kell tisztítani. Laza részeket, egyéb szigetelőmasszák maradványait
gondosan el kell távolítani. A fuga szélét a helyes fugakép kialakítása miatt célszerű ragasztószalaggal védeni.
Nem ajánlott polietilénre, plexiüvegre, butilkaucsukra, neoprénre, EPDM-re, bitumenre és elszíneződésre hajlamos
természetes kövekre.
FELDOLGOZÁS
A fugázóanyagot kézi vagy sűrített levegős kartusnyomóval egyenletes sebességgel töltsük a fugahézagba. Kb. 15
percen belül a felületen hártya képződik, ezen időn belül az esztétikus megjelenés érdekében nedves eszközzel (pl.
megfelelő sugarú fugázógumival) vagy ujjal a felesleget távolítsuk el. Szintén a bőrösödési időn belül távolítsuk el
a maszkolószalagokat. Víz feltöltése (pl. úszómedencékben) csak a teljes kikeményedés után, legkorábban 7 nap
elteltével lehetséges. Munka közben a szennyeződött, szilikonozástól független felületeket folyamatosan tisztítsuk. A
szerszámokat, edényeket használat után – a szilikon megszáradását követően – mechanikusan meg kell tisztítani.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL
A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további
hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.
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