
 

Descrierea Produsului

Polyset este un kit ce contine rasina poliesterica lichida

bicomponenta si o bucata din fibra de sticla.

Beneficii

Intarire rapida

Permite vopsirea

Nu se contracta

Aplicatii

Polyset este utilizat pentru repararea crapaturilor si golurilor in

beton, metal, lemn, piatrasi materiale plastice, cum ar fi poliesterul.

Metoda de lucru

Se amesteca 2-3% intaritor cu rasina poliesteric component de baza

intr-un amestec omogen. Prin aplicarea excesiva de

intaritorsuprafata ramane lipicioasa și produsul nu se poate slefui.

Aplicati acest amestec cu o rola sau pensula. Timpul de lucru al

amestecului este de aproximativ 15 minute, in funcție de

temperatura. Temperaturile mai ridicate si / sau cantitati mai mari

scurteaza timpul de lucru. Pentru o suprafata perfect neteda se

recomand aplicarea unui strat anterior de chit poliesteric.

Informatii suplimentare

Contractie <2%

Raport de amestec 2 to 3:100

Rezistenta la inghet in timpul

transportului
Up to -15°C

Temperatura de aplicare +10°C to +30°C

Timp de lucru
@ +23°C/50%

RH
15 minutes

Acestea sunt valori tipice 

Limitari

Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA,

PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare +5°C pana la +30°C (se aplica pentru mediu

si suprafete). Toate suporturile trebuie sa fie solide, curate, uscate,

fara urme de grasime si praf. suprafetele se curata cu Cleaner.

Metalele si poliesterul trebuie sa fie slefuite pentru a indeparta rugina

si / sau alte contaminari. Dupa aceea, suprafata trebuie sa fie

curatata cu o carpa curata si Cleaner. Testati intotdeauna aderenta

inainte de aplicare.

Se poate vopsi

Polyset se vopseste perfect cu majoritatea sistemelor de vopsit.

Recomandam efectuarea unui test de compatibilitate in prealabil.

Curatare

Suprafetele si instrumente ce contin Polyset neintarit pot fi curatate

prin utilizarea agentului de curatare Cleaner. Materialul intarit poate fi

indepartat numai mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven

Wipes.

Culori

Gri

Ambalare

Flacon
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Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs 

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si

+25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii

uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si

inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la

cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den

Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile

furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza

cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio

greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor

efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a

efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu

informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea

aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia

respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control

si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a

raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de

plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.
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