
Všestranné těsnění ve spreji

přelakovatelné|pro použití v interiérech a exteriérech

Všestranné těsnění ve spreji je plastická hmota se silnou
přilnavostí pro utěsnění netěsností. Bylo vyvinuto speciálně
pro utěsnění těch nejjemnějších trhlin v interiérech a
exteriérech.
K utěsnění žlabů, kanalizačních a drenážních potrubí,
karavanů, mobilhausů a lodí, střech a oken, stěn bazénů a
fólií rybníků, ventilačních šachet.
Nástřik je přelakovatelný, voděodolný, vůči počasí a UV
záření odolný. Chrání kovy vůči korozi a je bez obsahu živic a
silikonu.
Všestranné těsnění ve spreji přilne k mnoha povrchům, jako
je kámen, kov, plast, dřevo, smalt a mnoho dalších.

Technické údaje
Zápach rozpouštědlo
Specifické vlastnosti utěsňuje rychle a spolehlivě
bez silikonů ano
Báze Styren butadienový kaučuk
spotřeba na 1,5 příčné aplikace ca. 800 ml/m
přetíratelný po 20 min
čas vytvrzení 2 - 4 h
Teplotní odolnost -50°C až +100°C
trvanlivost 24 mon.

Zpracování
Očistěte a odmastěte povrchy. Protřepejte a aplikujte ze
vzdálenosti cca 25 cm od povrchu.
Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).
dostupné velikosti:
11553400 Všestranné těsnění ve spreji, 400 ml, bilý
11554400 Všestranné těsnění ve spreji, 400 ml, černý
11555400 Všestranné těsnění ve spreji, 400 ml, šedá
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Technické spreje

Speciální spreje

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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