PERFECT SEAL
RAPID FILLER
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI
-

-

Paruoštas naudoti akrilinis mišrus užpildas
Beveik nesusitraukia.
Galima dažyti vandens emulsiniais ir
sintetinėmis dažais.
Itin lengvas.
Lengvai tepamas ir valomas.
Nesukelia metalų rūdijimo.
Skirtas naudoti patalpose.

PREKĖS APRAŠYMAS
„PERFECT
SEAL
RAPID
FILLER“
yra
unikalus,
nesusitraukiantis, ypač lengvas, paruoštas naudoti mišrus
užpildas ir purškiamasis mišinys sienų ir lubų plyšiams ir
skylėms užpildyti ir taisyti.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pagrindinė medžiaga
Srautas
Tankis

Akrilo dispersija
wg DIN EN ISO 7390:
< 2 mm
wg DIN EN ISO 11831: 0,60 g/ml

Plėvelės formavimasis

5 minučių

Susitraukimas

< 5%

Atsparumas temperatūrai

nuo -20 °C iki +75 °C

Taikymo temperatūra

nuo +5 °C iki 40 °C

Atsparumas šalčiui gabenant

Iki -15 °C

PASKIRTIS
,,PERFECT SEAL RAPID FILLER’’ buvo specialiai sukurtas
siūlėms ir varžtų skylėms gipso kartono sienose ir lubose
užpildyti vienu veiksmu, vidaus darbams. Jis tinka vienu
veiksmu užpildyti, taisyti ir išlyginti skylutes ir įtrūkius
betone, gipse, plytų mūrinyje ar tinke.

PAVIRŠIAUS/PAGRINDO SUDERINAMUMAS
Gipso kartono plokštės, betonas, cemento ar kalkių
skiedinys, plytų mūrinys, tinko sluoksniai.

PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS
Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C (aplinkos ir
pagrindo). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, be dulkių ir
riebalų. Nuo pagrindo reikia pašalinti visas birias daleles;
akyti pagrindai akyti neprivalo būti visiškai sausi. Labai
akytus pagrindus, tokius kaip: gipsas, akytasis betonas,
kalkakmenis ir kt., pirmiausia reikia gruntuoti mišiniu,
sudarytu iš 1 dalies „PERFECT SEAL RAPID FILLER“ ir 2 dalių
vandens. Prieš taikant rekomenduojama atlikti sukibimo
bandymus.

NAUDOJIMO NURODYMAI

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

Nupjaukite tūbelės antgalį virš sriegio, kad pjūvis sudarytų
35°/45° kampą su siūle ir atitiktų siūlės plotį. Prisukite
antgalį prie tūbelės galiuko. Užpildykite plyšį, skylę arba
jungtį gipso kartono plokštėje tinkamu kiekiu „PERFECT
SEAL RAPID FILLER“. Užbaikite ir išlyginkite šlapia mentele.

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką
jo prekė atitinka savo specifikacijas

TINKA DAŽYTI
„PERFECT SEAL RAPID FILLER“ galima dažyti jam visiškai
išdžiuvus. Kietėdamas, produktas minimaliai susitraukia, o
tai gali sukelti dažų trūkimą. Galima dažyti vandens
emulsiniais ir sintetiniais dažais. Dažant labai atskiestais
vandens dažais, dažai gali trūkinėti. Prieš dažant
rekomenduojama išbandyti suderinamumą su dažais.

TAIKYMAS

ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ
Art. Nr. / spalva

Tipas

12015433 / Balta

Tūbelė 280ml

TECHNINĖ PAGALBA

+31 (0)162 491 000

Rankinis hermetiko spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis
hermetiko pistoletas, mentelė.

VALYMAS
Po darbo išplaukite įrankius vandeniu. Rankas galima
nuvalyti „Bostik Wipes“ servetėlėmis arba vandeniu su
muilu.

APRIBOJIMAI
Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštoms plastmasėms,
neopreno ir bituminiams pagrindams. Netinka nuolatiniam
vandens poveikiui.

LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT
Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje,
temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas
sudaro iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Po
naudojimo užsukite antgalio dangtelį, kad vėl galėtumėte
pasinaudoti priemone. Prekę galima naudoti ne ilgiau kaip
6 mėnesius po atidarymo.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius)
esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši
informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio
dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims,
atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“
įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra
nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar
netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo
arba netikslumo. Be kitko, tai liečią neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių
dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo,
tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento
redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl
šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš
panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame
dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą
informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad
įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime
įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančiu saugojant ir
gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos
prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų
Nyderlandų prekybos rūmuose.

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti
saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti
„Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami
pareikalavus.
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-
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