Fibrodur
Tiivistävä epoksiprimeri puulle
- IMEYTYY SYVÄLLE
- KESTÄVÄ 2-K TUOTE
- SUOJAA JA TIIVISTÄÄ

OMINAISUUDET
Kaksikomponenttinen polyuretaaniprimeri puulle, erinomaiset tiivistysominaisuudet. Muodostaa läpäisemättömän
ja kovan pinnan tuotteen imeytyessä syvälle puuhun. Suositellaan pääsääntöisesti uudelle tai maalista
puhdistetulle puulle. Kun tuote levitetään oikein, yksi kerros ei muodosta kalvoa vaan imeytyy pintaan.
Värittömänä tuote ai muuta puun alkuperäistä väriä, eikä kellastu ajan kuluessa. Tämän tuotteen päälle voidaan
maalata useilla tuotteilla, kuten Epoway, Resina 2000, Ticoprene, Timber Gloss, Wood Gloss ja Wood Mat.

TUOTETIEDOT
Kovettuminen:
Paino:
Kuiva-aine:
Leimahduspiste:
Kiilto:

kemiallinen reaktio ja liuotteen haihtuminen
0.98 ± 0,02 Kg/L
25 %
+5 °C
puolikiiltävä
kirkas, mahonki, pähkinä ja tiikki
0,75 litraa

Värit:
Pakkauskoko:

PINNAN VALMISTELU
Uusi puu: pinta pestään ja hiotaan, levitys suoraan puhtaalle puupinnalle.
Vanha puu: poista kaikki vanha maali/lakka esim. Aquastrip-maalinpoistoaineella ja levitä
sen jälkeen Fibrodur pintaan.

KÄYTTÖ
Levitä tuote käyttämällä pehmeää harjaa. Hio pinta tämän jälkeen P180 hiekkapaperilla. Tuote on erittäin
juoksevaa, eikä sitä tarvitse ohentaa.

Revision

3

Revision date

20/10/2015

1 / 2

Fibrodur
Tiivistävä epoksiprimeri puulle
TEKNISET TIEDOT
Kuivumisaika (20 °C):
Pot Life (20 °C):
Käyttölämpötila. min/ max:
Kovete:
Sekoitussuhde tilavuus:
Sekoitussuhde paino:
Ohenne:
Märkäkalvonpaksuus/kerros:
Kuivakalvonpaksuus/kerros:
Teoreettinen riittoisuus:
Päällemaalaus minimi (20 °C):
Päällemaalaus maksimi (20 °C):
Kerrosten määrä:

3 days
4 hours
+5/+35 °C
6790.999
2:1
62:38
6780 for cleaning only
80 µ
20 µ
12,5 m²/L
aikaisintaan 12h
viimeistään 48h
1-2

Muistiinpanoja

TURVAMÄÄRÄYKSET
Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos Adherglassia käytetään suljetuissa tiloissa. Tuote sisältää
ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli joutuu avotulen kanssa
kosketuksiin. Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ennen käyttöä lue
käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä
suorassa auringonpaisteessa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin,
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

