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LEPILA ZA LESENE TALNE OBLOGE

POSEBNO TESNILNO SREDSTVO ZA PARKET IN LAMINATE
Enokomponentno tesnilno sredstvo na osnovi akrila, ki se lahko brusi in premaže z laki, brez vonja in topil. 

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Enokomponentno
 - Možno prelakiranje
 - Se lahko nabrusi
 - Za notranjo uporabo

NA VOLJO JE V NASLEDNJIH BARVAH:
 - bela
 - hrastovina
 - svetel oreh (iroko - tikovina)
 - oreh
 - wenge

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz: Pasta

Sestava Na osnovi akrila

Barvni odtenki javor - hrast - svetel oreh (iroko - tikovina) - oreh - wenge

Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C 
(mPa*s):    

500.000–800.000

Tvorba filma: po 5–10 minutah

Lakiranje možno: po 4-6 urah

Se lahko obrusi: po 18-24 urah

Temperatura uporabe: od +5 do + 35 °C

Uporaba/orodje: pištola za silikon

Odstranjevanje proizvoda: voda, pri še svežem proizvodu

Skladiščenje:
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C

12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Kartuša po 301 ml - škatle s 24 kosi

Omejitve uporabe: Ne hranimo ali nanašamo pri temperaturi pod +5 °C.
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS: 
Vse površine, kamor nanašamo tesnilo FUGASTOP, morajo biti posebej čiste, suhe, brez umazanije, prahu 
ali maščob. Opozorila: Nepolimeriziran material lahko redno čistimo z vodo. Vedno nosimo primerno osebno 
varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.
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