TEKNINEN ESITE
Ohjeita suunnittelijoille ja käyttäjille
TECTACRYL Kuivumisen hidastaja

9W490

Ominaisuudet
Tectacryl Kuivumisen hidastajaa voi sekoittaa seuraaviin vesiliukoisiin Tectacryl-pinnoitteisiin:

-

TECTACRYL Silkinkiiltävä täysakrylaattinen kattopinnoite
TECTACRYL Kiiltävä täysakrylaattinen kattopinnoite
TECTACRYL Silkinkiiltävä täysakrylaattinen Nano Glide -kattopinnoite
TECTACRYL Kiiltävä täysakrylaattinen Nano Glide -kattopinnoite
TECTACRYL Puolihimmeä kattopinnoite
TECTACRYL Silkinkiiltävä kattopinnoite

6W024
6W026
6W027
6W017
6W019
6W023

kuivumisajan pidentämiseksi.

Käyttötarkoitus
Jotta kuivuminen hidastuu merkittävästi, TECTACRYL-tuotteisiin on sekoitettava tasaisesti 3 % Kuivumisen hidastajaa.
Suosittelemme sähkökäyttöisen vispilän käyttöä.
TECTACRYL Kuivumisen hidastaja pidentää kuivumisaikaa kuumalla säällä, parantaa ruiskutussumun tarttumista ja nopeuttaa
suurten pintojen käsittelyä.

Pinnan soveltuvuus
Ks. VOB, osa C, DIN 18363.
Pinnan on oltava luja, kantava, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla irtoavaa materiaalia. Helposti irtoavat ja hauraat
aiemmat pinnoitteet on poistettava kokonaan. Käsiteltävät pinnat on valmisteltava asianmukaisesti.
Noudata kunkin TECTACRYL-tuotteen teknistä tietolehteä.

TECTACRYL-TUOTTEIDEN KÄYTTÖSUOSITUS

Välikäsittely ja viimeistely
Kuivumisajan pidentämiseksi TECTACRYL-täysakrylaattituotteisiin sekoitetaan 3 % TECTACRYL Kuivumisen hidastajaa.

Huomio: Pinnoitusmenetelmien kuvaileminen ja käsittelyehdotusten tekeminen eivät poista työn tekijältä vastuuta
käsiteltävän pinnan tutkimisesta ja arvioinnista.
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TEKNISET TIEDOT
Käyttöalue:

Vesikatot

Aineen tyyppi:

Kuivumisen hidastaja Tectacryl-tuotteille

Tyyppi:

9W490

Käyttölämpötila:

Tectacryl-materiaaleihin tarvikkeet lisäämisen jälkeen:
Alustan ja ilman lämpötila vähintään + 5 °C.
Käyttörajoituksia kuumassa auringonpaisteessa keskikesällä. Kattopinnoite ei
saa palaa kiinni alustaan!
Huomaa: Kattopinnoitteen kiinni palamisen estämiseksi kattopinnan
kostuttaminen on suositeltavaa.

Levittäminen:

Levitys siveltimellä tai telalla, korkeapaineruiskutus. Varo hengittämästä
ruiskutussumua! Käytä tarvittaessa hengityssuojainta! Käytettävä sopivaa
suojavaatetusta!

Käyttömäärä:

3 % (900 g:n pakkaus 30 kg:n astiaan)

Tiheys:

1,04 g/cm³

Pakkauskoko:

900 g muovikanisteri

Varastointi:

Avattu astia on suljettava ilmatiiviisti. Säilytettävä kuivassa ja viileässä.

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa

Hävittäminen:

Tyhjät pakkaukset hävitettävä ympäristöystävällisesti.

Vaarallisten aineiden asetuksen mukaiset
merkinnät:

Ks. EU-direktiivin mukainen käyttöturvallisuustiedote.

GISCODE:

BSW20

Huomautus: Tämän teknisen tietolehden sisältö perustuu käytännössä saatuihin kokemuksiin. Tuotteen sopivuuden varmistaminen on aina
käyttäjän vastuulla. Asiantuntijamme vastaavat mielellään tuotteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin ja neuvovat niiden käytössä.
Käyttömahdollisuuksien ja -tapojen monipuolisuuden vuoksi tämän teknisen tietolehden sisältö ei ole oikeudellisesti sitova. Kun tietolehdestä
julkaistaan uusi versio teknisen kehityksen vuoksi, se korvaa aiemman version sisällön. Julkaisuajankohta: 06/2019
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