
Induline AF-920 Acryl-Fugenschutz HSInduline AF-920 Acryl-Fugenschutz HS
Akrilo dispersija su specialiais priedais, be tirpiklių ir
plastifikatorių

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 1056

PakuotėPakuotė 12 x 12 x 310 ml310 ml

Pakuotės kodas 01

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

7732 ◼

IšeigaIšeiga Apie 5 ml/lfm esant 2 x 2 mm siūlės pjūviui

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Elastingas hermetikas siauroms siūlėms bei pjūviams medienos ir langų konstrukcijose■
Profesionaliam naudojimui■

SavybėsSavybės Itin didelis kietųjų dalelių kiekis: elastinga ir atsparu įtrūkimams■
Lengvas apdirbimas■
Dengiama įprastomis vandens pagrindo lakų ir lazūrų sistemomis■
Džiūsta iki elastingos, skaidrios plėvelės■
Gerai sukimbantis paviršius sekančioms dangoms■

Produkto duomenysProdukto duomenys Charakteristikos pristatymo metuCharakteristikos pristatymo metu
Tankis (20 °C) Apie 1,1 g/cm³

Klampumas Pastos / stabilus

Susiformuoja paviršinė
plėvelė

Apie 15 min. (+23 °C/50 % rF)

■

Po reakcijosPo reakcijos
Pailgėjimas trūkimo metu
(DIN EN ISO 8339)

550 %

Atsparumas tempimui
100 % (DIN EN ISO 8339)

0,25 N/mm²

Apimties sumažėjimas
(DIN EN ISO 10563)

< 30 %

■
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Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

[induline_fensterbeschichtungs_system_7732][induline_fensterbeschichtungs_system_7732]

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Siūlių šonai turi būti stabilūs, sausi, švarūs ir be riebalų
Naudojama ant grunto arba tarpinės dangos

■

ParuošimasParuošimas
Rekomenduojama atlikti bandymus, siekiant optimizuoti darbo procesus

■

ApdirbimasApdirbimas

Antgalį atitinkamai pagal siūlės plotį nupjauti įstrižai ir užpurkšti siūlę.
Su pakankamu spaudimu užpildyti siūlę iki kraštų ir sulyginti sudrėkinta mentele.
Venkite šviežio produkto pertekliaus
Užpildas išlyginamas bei jo perteklius pašalinamas su tam skirta mentele

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +15 °C iki maks. +30 °C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Negalima naudoti sujungimo bei deformacinėse siūlėse
Produkto nerekomenduojama naudoti kartu su tirpiklinėmis dangomis

DžiūvimasDžiūvimas
Džiūvimo laikas (2 x 2 mm siūlė)
Apie 60 min. (+23 °C/50 % rF)

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■

NurodymaiNurodymai Siūlių suklijavimas turi būti atliktas pagal klijų gamintojo pateiktus nurodymus
Ant Induline AF-920 negalima dengti pernelyg didelio sluoksnio dangos. Reikia laikytis
sluoksnio storio rekomendacijų pagal "VFF Merkblatt HO.03"
Esant itin porėtai medienai rekomenduojame AF-920 tepti ant padengtos tarpinės dangos
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Sandarinimo pistoletas, Fensterfix-mentelė

Neišdžiūvusi medžiaga valoma iškart su vandeniu, o sustingusi su valikliu Aqua RK-898

Remmers įrankiaiRemmers įrankiai
Fensterfix Abstrichspachtel Fensterfix Abstrichspachtel (4394)(4394)

Dichtstoffpistole Dichtstoffpistole (4701)(4701)

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai
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Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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