EUROTEAM
construction chemicals

EUROFILL SBR 0,2-0,8 mm
Önthető, összenyomható, rugalmas fugaalátöltő
anyag
Termékleírás

EUROFILL SBR 0,2-0,8 mm egy öntehtő granulátum/ rugalmas
SBR alapú,fugaalátöltő anyag

Felhasználási terület

-

bel-és külterületeken
hideg és meleg technológiájú kitöltőanyagok esetén
változó szélességű padlófugák kitöltésére
hármas fugaszéltapadás elkerülésére

A termék tulajdonságai

-

poliszulfid kitöltőanyagokkal ellenőrzötten kompatibilis
összenyoható
nem penészedik
kis vastagság
jól önthető

Szín

Fekete

Felhasználás

A fugarést az alátöltőanyag beöntését megelőzően a gyártó
cég előírásai szerint elő kell készíteni és le kell alapozni.
Ügyeljünk arra, hogy az alapozó ragadásmentesen annyira
megszáradjon, hogy az alátöltőanyag ne maradjon rajta
fugaszélen. Az alátöltő anyagot egy erre alkalmas edényből (pl.
öntöző kanna) öntsük a fugarésbe a kívánt magasságig és ha
kell húzzuk le simító kanállal. A felesleges anyagot ipari
porszívóval eltávolíthatjuk.
Raktár és rakodó helységekben még egyfugazsinórt is
helyezzünk el a fugarésbe. Vegyük figyelembe a kitöltőanyag
építésfelügyeleti hatóság által kiadott engedélyét.
Önterülő kitöltő anyagok esetén a felszínen hólyagok
képződhetnek, amelyeket még nem megszáradt állapotban
egy ecsettel elsímítunk és így eltávolíthatjuk a hólyagokat.
Ha az alátöltőanyagot pl. esőben nedvesség éri, azonnal
maradéktalanul el kell távolítani.

Csomagolás

20 kg-os PE zsák
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EUROTEAM
construction chemicals
Tárolás

Száraz helyen tároljuk. Direkt napsütéstől és esőtől óvjuk.

Műszaki Adatok*
Mechanikai tulajdonságok

Egység Érték

Anyagtartalom:

NR
SBR
BR
IIR/XIIR
g/cm³

Sűrűség
Öntési súly
Szemcseméret

Kg/l
mm

kb. 30% (Természetes-Kaucsuk)
kb. 40% (Stirol-Butadin-Kaucsuk)
kb 20% ((Butadin-Kaucsuk)
kb. 10% (Butil-Halogonat Kaucsuk)
kb. 1,10 - 1,20
kb. 0,35 - 0,40
0,2 - 0,8

* Ezek az adatok csak iránymutató értékek. Az értékek nem szolgálnak a specifikációk
elkészítésére.

2014 május/A műszaki változtatások és fejlesztések jogát fenntartjuk. Reklámbizonylatokon
alapuló bármilyen nemű felelősség kizárva. Minden fajta tanácsadás, harmadik személy
esetleges védelmi jogai miatt, csak nem kötelező érvényű tájékoztatásnak számít. Az ügyfél
egyedül felel az áruknak az adott felhasználási célú alkalmasságáért. Minden megrendelés az
eldónak/a gyártónak az áruk eladására ill. gyártására vonatkozó üzleti feltételeinek hatálya alá
tartozik. Tilos utánnyomni.
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