Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer

ERY 92 Epoxi
fugafátyol eltávolító
(Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92)

Terméktulajdonságok
Oldószertartalmú, savas tisztító.

Alkalmazhatóság
Tisztítószer az epoxigyanta fátyol eltávolításához, mely a
reakciógyanta bázisú fugázóhabarcs munkálatainál kerámia
csempén, üvegmozaikon vagy saválló természetes köveken
(érdes is) jelenik meg.

Termékadatok

Az oldószerre érzékeny anyagoknál (pl. fa, lakkozott
felületek, stb.) megfelelő eljárásokkal (pl.
leragasztás) védekezni kell.
A túl hosszú ideig történő behatás során a fugaszín
károsodhat vagy a fuga felpuhul, illetve a fugát tönkreteszi.
Emiatt a fuga szilárdságát az ajánlott hatékonysági időn
belül időszakosan vizsgálni kell. A puha fugát hosszabb ideig
(napok) hagyni kell kikeményedni és ebben az időszakban a
mechanikai terheléstől védeni kell.

Fontos figyelmeztetés!

Tárolás: Száraz és hűvős helyen, fa raklapon, jól lezárt,
eredeti bontatlan csomagolásban kb. 24 hónapig.

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Műszaki adatok

Munkavédelem

Kiszerelés: 1 l műanyagflakon

Sűrűség: kb. 1,1 g/cm3
pH: kb. 2,5
Szín: áttetsző
Feldolgozási hőmérséklet: +10°C - +30°C
Kiadósság: kb. 15 m2/l (mázas csempénél)

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

Bedolgozás
A feldolgozás során kesztyűt kell hordani! A száraz
alapfelületre hengerrel vagy ecsettel kell felhordani, és a
szennyeződés mértékétől és az átkeményedéstől függően
kb. 2 órán keresztül (20°C-nál) hagyni kell, hogy kifejtse a
hatását. Ezután szivaccsal vagy fehér pad-al meg kell
tisztítani, majd vizet kell rá felhordani és átdörzsölni. Ezt
követően rögtön bő vízzel át kell mosni.
Figyelem: A munkálatok megkezdése előtt a termék
alkalmasságát és hatékonyságát egy mintafelületen ki kell
próbálni. Csak saválló alapfelületre lehet felhordani. A savra
érzékeny alapfelületeknél maradandó károsodás lehet!
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