ZESTAW NAPRAWCZY

FIRETEX FX6002

ULTRASZYBKOSCHNĄCA FARBA PĘCZNIEJĄCA
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Zestaw

Opis produktu
ZESTAW NAPRAWCZY FIRETEX FX6002
Rodzaj materiału: Mastyka pęczniejąca

Zalecany sposób użycia
Do usuwania niewielkich uszkodzeń mechanicznych w powłoce
pęczniejącej FIRETEX FX6002.

Zalecane metody aplikacji
Szpachelka, kielnia
Zalecany Środek do czyszczenia
/Rozcieńczalnik:
NIE rozcieńczać

Zestawy 2litr

Stosunek mieszania:

0,024 ml katalizatora, który należy dodać
do 1,976 ml FX6002 Szary — RK

1% katalizatora (wagowo), który należy dodać i wymieszać ręcznie
przed użyciem. (Właściwa ilość jest dostarczana przez producenta)
Masa:

Nr 9 tylko do czyszczenia

1,46 kg/litr

Okres przechowywania: 6 miesięcy przy 25°C

Przygotowanie powierzchni

Właściwości produktu
Temperatura zapłonu: 			
10°C
Zawartość części stałych [% obj.]:
92 ± 3% (ISO3233:1998)
Dostępne kolory: 			
Szary
Zawartość LZO
24 g/litr
Obliczone na podstawie części stałych przez oznaczenie objętości.
* MUSI zostać osiągnięta minimalna grubość suchej powłoki
wynosząca 300 mikronów. Grubość warstwy poniżej tej wartości
spowoduje zauważalnie opóźnione utwardzenie.

Średnie czasy schnięcia
Pyłosuchość:
Do użytku:
Do nałożenia
kolejnej warstwy:

Rozmiar opakowania:

przy 10°C

przy 15°C

przy 23°C

2 godz.
3 godz.

1 godz.
2 godz.

45 minut
1 godz.

2½ godz.

1½ godz.

1 godz.

Czas przydatności do użycia po zmieszaniu: 25 minut przy 20°C
Powyższe wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Należy
uwzględnić takie czynniki, jak ruch powietrza i wilgotność.

Zalecane podkłady
Jako warstwa podkładowa pod farbę FX 6002 zostało przebadanych i
zatwierdzonych kilka podkładów. Skontaktuj się z Sherwin-Williams, aby
uzyskać szczegółowe informacje.

Zalecane warstwy nawierzchniowe
Do użytku nad FIRETEX FX6002 zostało poddanych próbom ogniowym
i zatwierdzonych kilka farb nawierzchniowych. Skontaktuj się z SherwinWilliams, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Zeskrobać wszelkie luźne lub uszkodzone fragmenty powłoki pęczniejącej
FIRETEX do twardej krawędzi. Jeżeli to konieczne, należy zastosować
podkład do napraw miejscowych z zatwierdzonym podkładem - więcej
szczegółów można uzyskać, kontaktując się z firmą Sherwin-Williams.
Nałożyć ZESTAW NAPRAWCZY FIRETEX FX6002, aby usunąć wszelkie
wady powierzchni, na większych powierzchniach może być konieczne
zastosowanie dwóch lub więcej aplikacji.
Należy dopilnować, aby pokrywana powierzchnia była czysta, sucha i wolna
od jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Warunki stosowania i nałożenie
kolejnej warstwy
W warunkach wysokiej wilgotności względnej, tj. 80–85%, należy koniecznie
zapewnić dobrą wentylację. Temperatura podłoża powinna wynosić co
najmniej o 3°C więcej niż punkt rosy oraz zawsze powyżej 0°C.
Nie zaleca się stosowania w temperaturze otoczenia poniżej 5°C.

Uwagi dodatkowe
Podane wartości liczbowe właściwości fizycznych mogą się nieznacznie
różnić zależnie od partii produkcyjnej.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Informacje o bezpiecznym przechowywaniu i stosowaniu niniejszego
produktu znajdują się w karcie charakterystyki substancji dla tego produktu.

Gwarancja
Sherwin-Williams Company gwarantuje, że nasze produkty są wolne od wad
produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami kontroli jakości SherwinWilliams. Odpowiedzialność za produkty, w przypadku których stwierdzono wadliwość,
jest ograniczona do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu kosztu zakupu wadliwego
produktu, zgodnie z ustaleniami firmy Sherwin‑Williams. ŻADNA INNA GWARANCJA
LUB GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIE JEST UDZIELANA PRZEZ
Sherwin‑Williams, WYRAŻONA LUB DOROZUMIANA, USTAWOWO, NA MOCY
PRAWA LUB W INNY SPOSÓB, W TYM PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA

Niniejsza karta danych podlega zrzeczeniu się odpowiedzialności, które można znaleźć pod adresem http://protectiveemea.sherwin-williams.com/Home/Disclaimer

