Продуктова Информация

MasterCryl DЀcor

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•

•
•

Водобазиран
Може да се боядисва
Може да се шлифова
Готов за употреба.
Не съдържа масла,
така, че няма да
изпуска течност или да
замърсява съседни
повърхности или
латексови бои
Не се свива
Не хлътва и не се
напуква

Смес за запълване и заглаждане

ОПИСАНИЕ
MasterCryl DЀcor е универсална акрилна замазка,
която може да се боядисва и шкури (шлифова), за
запълване на дупки и статични пукнатини по стени
преди боядисване.
УПОТРЕБА
Като акрилен пълнител за запълване на
пукнатини, дупки и цепнатини преди интериорно
боядистване. Приложение: с апликиращ пистолет
или шпакла, натиснете сместа към дъното на
пукнатината и загладете горния слой с помощта на
мистрия или шпакла. Големите пукнатини
запълнете на няколко слоя.
ВЪНШЕН ВИД
Цвят: бял
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон на температура на
приложение
Диапазон на температура на работа
Време за работа
Време за втвърдяване
Относително тегло
Съдържание на твърдо вещество

+5°C до + 40°C
-20°C до +80°C
10 минути
2-4 ч/mm
1.87 ± 0.05 g/ml

76 ± 1 %

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
За
постигане
на
най-добри
резултати,
повърхността трябва да бъде внимателно и
напълно
подготвена
преди
полагане
на
уплътнителя.
Всички чужди вещества, като мазнини и масла,
мръсотия и прах, люспи, шупли и свободни слоеве
боя и други остатъци трябва да се премахнат
ръчно или механично.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не използвайте за фуги, които са
постоянно
под
вода
(басейни,
аквариуми и др.)
Не трябва да се работи, ако
температурата спадне под 7°С, или
ако прогнозата е за дъжд.
ПОЧИСТВАНЕ
Почистете не-втвърдения MasterCryl
DЀcor от ръцете и инструментите с
чиста вода и сапун.
Използвайте whitespirit (бял спирт), за
да почистите MasterCryl DЀcor.

PACKAGING

Кутия 0,800 кг.
СРОК НА ГОДНОСТ
12 месеца, ако се съхранява в
оригинално запечатана опаковка на
хладно и сухо място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, НЕ
СЕ СЪДЪРЖА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ.
ПРЕДИ РАБОТА С ПРОДУКТА
ПРОЧЕТЕТЕ
“ЛИСТА
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ” НА ПРОДУКТА И
ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА.
ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ –
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията съдържаща се в този документ се
предлага с добро намерение и се счита за точна.
Така или иначе, поради факта, че употребата на
нашите продукти е извън наш контрол, тази
информация, не трябва да замества тестовете които
всеки клиент трябва да проведе за да се увери в
годността на продукта за даденото приложение.
Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря
на търговската спецификация валидна в момента на
доставката. Единственото възможно обезщетение
при неспазване на това условие е възстановяване
на покупната цена или замяна на продукт доказано
различен от гарантираното. Продавачът отказва
всякаква изразена или подразбираща се гаранция за
пригодността на продукта за специфична употреба
или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви
осигури
определено,
надлежно
подписно
потвърждение за пригодността за дадена употреба,
той отхвърля всякаква отговорност за случайни или
произтичащи от тази употреба щети. Препоръките
за употреба няма да се разглеждат като подбуда за
нарушаване на патентни права.

