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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Kalıp ayırıcı sıvı F 1000

Pürüzsüz yüzeyler için

Sıvı F 1000 mumla kaplı zeminlerde epoksi reçineler ve
poliüretanlar için bir ayırıcıdır. Özellikle pürüzsüz ve absorbe
etmeyen yüzeylerdeki ayırma işlemleri için uygundur.

Teknik bilgiler

Temel Balmumu, solventli

Kıvam sıvı

+20°C’de (+68°F) yoğunluk 0,71 g/cm³ g/cm³

Tüketim +15 ile +25 °C arası ml/m²

İşleme sıcaklığı 50 ile 100  °C arası

Uygulama derecesi +70 °C arası °C arası

Renk beyaz, sütümsü

IMPA-Kod 812959/60

Yüzey ön işlemi
İşlem görecek yüzeyler temiz, kuru ve yağdan arınmış olmalıdır
(örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak temizleyin ve yağdan
arındırın.).

İşleme
Kalıp ayırıcı sıvı F 1000`i hücre maddeli bez, topaksız kağıt
havlu, fırça veya WEICON Primer fırçası ile dolgun şekilde
sürünüz ve kurutunuz. Yeni yapı parçalarında uygulama iki üç
kez tekrarlanmalıdır. Sürdükten sonra yüzey mat, kuru ve sert
olduktan sonra yaklaşık 10 dk kurumaya bırakınız. Emici veya pürüz
yüzeyleri Kalıp ayırıcı ile işlemeyiniz. (varsa Kalıp ayırıcı mumu P
500 kullanınız). Fazlalık malzemeler ve ya kalıntılar WEICON yüzey
temizleyici ile kalıntısız temizlenir.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
10604025-39 Kalıp ayırıcı sıvı F 1000 250 ml
10604000-39 Kalıp ayırıcı sıvı F 1000 1 L

Aksesuarlar:
13955050 Primer Fırçası,


