Fişă Tehnică

FAST-COVER
Masa de spaclu acrilica gata preparata, pentru reparatii rapide
Proprietati
Aplicar
FAST-COVER este un chit acrilic uşor, gata
preparat, indicat pentru astuparea rapidă a găurilor
şi fisurilor la o singură trecere. Poate fi vopsit după
30 de minute.
silicon fungicid
Domenii de aplicare
Se aplică pe suprafeŃe poroase de tencuială,
gipscarton, lemn, etc, în grosime de până la 5 cm.
Nu fisurează şi nu este nevoie să fie frecat. Este
utilizat în spaŃii interioare şi exterioare.

Mod de utilizare
1. Suportul
fisurile se curăŃă bine şi se golesc. Suportul trebuie
să fie lipsit de praf, uleiuri, materiale putrescente,
etc. Se recomandă ca înaintea aplicării materialul
să fie amestecat bine, până obŃinem un amestec
vâscos.
2. Aplicarea
Chitul se întinde cu şpaclul pe locul dorit şi se
presează până la umplerea golului. SuprafaŃa se
netezeşte cu şpaclul. După circa 30 minute de la
aplicare, dacă s-a uscat suprafaŃa, se poate vopsi.

Caracteristici Tehnice
Ambalaj
Culoare:

alb

Densitate:

0,36 kg/lit

Temperatură de aplicare: de la +5ºC la +30ºC
Poate fi vopsit:

după 30 min

Recipiente de 0,5 lit, 1 lit şi 5 lit.
Timp de viaŃă - Depozitare
12 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalaj
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC.
ProtejaŃi-l de expunerea directă la radiaŃia solară şi
de îngheŃ.
Compuşi organici volatili (COV)
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa
ΙΙ, tabel Α), conŃinutul maxim admis de COV
pentru subcategoria de produs g, tip SBA, este de
30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.
Produsul gata de utilizat FAST-COVER are un
conŃinut maxim <30 g/l COV.

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru
acelaşi produs.

