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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 mumu P 500

Gözenekli yüzeyler için

Kalıp ayırıcı mumu P 500 mumla kaplı zeminlerde epoksi reçineler
ve Poliüretanlar için bir ayırıcıdır. Özellikle pürüzsüz ve/veya
gözenekli yüzeylerdeki ayırma işlemleri için uygundur.

Yüzey ve ön uygulama işlemleri hakkında tavsiye bilgileri kullanım
klavuzunda bulabilirsiniz.

*Devam eden yüksek ısı seviyesini kalıcı kılabilmek için 48 saat
sonra aşağıda belirtilmiş olduğu gibi ısı ayarı yapılmış olmalıdır: 2 s
+40°C, 2 s +60°C, 2 s +80°C, 2 s +100°C, sonrasında 14 s +120°C

İşleme
Kalıp ayırıcı mumu P 500 hücre maddeli bez, topaksız kağıt havlu,
fırça veya WEICON yün karıştırıcısı ile dolgun şekilde sürünüz ve
oldukça eşit şekilde cilalayınız. Yeni formlarda ve ya aşırı emici
yüzeylerde uygulama tekrarlanmalıdır. Fazlalık malzemeler ve ya
kalıntılar WEICON Yüzey Temizleyici ile kalıntısız temizlenir.

Depolama
WEICON Epoxy Reçine Kiti açılmamış halde, +20°C sabit oda
sıcaklığında ve kuru yerde depolandığında 24 ay raf ömrüne
sahiptir. Güneşe mağruz bırakmayınız.

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:
10604515-39 Kalıp ayırıcı mumu P 500 150 g
10604500-39 Kalıp ayırıcı mumu P 500 500 g

Aksesuarlar:
10953001 İşleme spatulası, kısa
13955050 Primer Fırçası,


