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Karščiui atsparus hermetikas-mastika 310ml (103550)
Prekės kodas: Z9GEB-103554
Gamintojas: GEB
Kategorija: Chemija > Hermetikai, pastos, pakulos

KAINA : 7,54 €
Apie prekę
Kilmės šalis: Prancūzija
Gamintojas: GEB
Tipas: Hermetikas
Aukštis, mm: 1
Plotis, mm: 1
Gylis, mm: 1

Aprašymas
TAIKYMAS
Paruoštas naudoti ugniai atsparus hermetikas. Šarminių silikatų ir ugniai atsparių sandariklių, kurių sudėtyje
nėra asbesto, pagrindu.
Šildymo prietaisų montavimas, katilų jungiamieji elementai.
Ugniai atsparių plytų mūrijimas židiniuose, įtrūkimų taisymas.
Židinių kaminų, atšakinių vamzdžių, šilumos regeneratorių ir t. t. montavimas.
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Spalva - Juoda
Pavidalas - Klampi medžiaga (nevarvanti)
Lengvai užtepama peiliu arba balionėliu
Tankis - 2,06
PH rodiklis - 12,7
Džiūvimo laikas: rekomenduojamas džiūvimo laikas – 48 val. prieš palaipsniui didėjančią temperatūrą. Lėtai
džiūna ore (priklausomai nuo storio, temperatūros ir santykinės drėgmės) ir kietėja veikiant temperatūrai.
Atsparumas temperatūrai - 1300 °C
Sukibimas - puikus sukibimas su ketumi, cementu, ugniai atspariomis plytomis, nerūdijančiu plienu, plienu.
Optimaliam sukibimui užtikrinti medžiaga turi būti nudeginta.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Paruošimas
Akmenų ir plytų mūras: nuvalyti metaliniu šepečiu ir pašalinti dulkes.
Ketus / metalai: nuvalyti šlifavimo medžiagomis, pašalinti riebalus spiritu ir nuvalyti švaria šluoste.
Geresniam sukibimui užtikrinti iš anksto sutepti mastika užtaisomą paviršių tokiu mišiniu: 90 % CALORYGEB ir
10 % vandens. Bet kuriuo atveju prieš užtepant priemonę rekomenduojama suvilgyti akytus paviršius.
Naudojimas
Priklausomai nuo to, kokios atramos naudojamos, palikti džiūti apie 48 valandas. Po to palaipsniui didinti
temperatūrą vengiant sąlyčio su liepsna.
Įrankių valymas
Įrankiai valomi vandeniu (esant galimybei – karštu).
Patarimas
Tam, kad priemonė geriau išsilaikytų, išlyginti jos paviršių dėžutėje ir panaudojus uždaryti dangtelį.
Laikymas
Laikyti nuo +5°С iki +30°С temperatūroje imtinai. Esant 20 °C temperatūrai, priemonės galiojimo laikas
uždaroje originalioje pakuotėje yra 18 mėn.
Pastabos
Nuolat laikant produktą aukštesnėje temperatūroje, gali pakisti jo savybės. Produktas neturi būti naudojamas
esant sąlyčiui su vandeniu arba esant didelei drėgmei; dideliems skersmenims (>keletas mm) ir techninėms
jungtims (pavyzdžiui, sunkiems elementams, kuriuos veikia smūgiai arba vibracija).
Produktas netinka stiklo arba emaliuotų atramų jungtims.
Gali atsirasti mastikos nuosėdų. Tokiu atveju pašalinti nusistovėjusį skystį arba pakartotinai išmaišyti produktą
prieš jį naudojant.
Nurodyti orientaciniai išmatavimai.

