
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Těsnicí hmota pro sklo
Screenfit
310 ml / 2893-220

Screenfit je flexibilní těsnicí hmota a spolehlivě
se používá k utěsnění šroubových spojů, přesahů
a pod krycí lišty. Lze jej otřít a je odolný vůči
vodě, posypové soli a povětrnostním vlivům. Po
nastavení je teplotní odolnost -30 ° C až 80 ° C.
možnost tupování
odolné proti vodě, posypové soli a povětrnostním
vlivům
po ztuhnutí činí teplotní odolnost  -30 °C až +80 °C
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Pokyny k použití
Aplikace: Plochy, které mají být utěsněny, musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty. Aplikujte produkt
pomocí ruční nebo stlačené vzduchové pistole. Pro zpracování stlačeným vzduchem je zapotřebí cca 2 - 3 bar.
Přebytečný materiál lze po krátké době odstřeďování sám otřít. Po odfouknutí si tmel zachovává silnou vlastní
přilnavost, je bez zápachu a nenarušuje lak. Skladovací teplota by měla být mezi 15 ° C a 25 ° C. Chraňte před
přímým slunečním zářením a teplem. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí
na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v
jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu.
Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data
Surovinový základ: guma, syntetické pryskyřice, minerální plniva, rozpouštědla
Barva šedá
Konzistence: pastovitá, stabilní
Viskozita (20 stupňů Celsia): přibližně 800 000 mPascal, Epprecht Rheomat, MS5 200 ot./min
Hustota (20 stupňů Celsia): přibližně 1,45 g / kubický centimetr
Obsah sušiny: přibližně 90%
Teplotní odolnost: po nastavení od -30 ° C do 80 ° C
Odolnost proti: vodě, posypové soli, povětrnostním vlivům
Spotřeba: Liší se v závislosti na těsnicí mezeře nebo tloušťce housenky
Čisticí prostředek: benzín


