1492406 - Bison Staal Strip Blister 17 g NL/FR

Steel

Kneedbare, slijtvaste epoxy reparatie stopverf.
Vlekken/resten: Vingerafdrukken verwijderen door wrijven met water of een
vochtige doek voordat uitharden begint. Uitgeharde Steel is enkel mechanisch
verwijderbaar.
Technische eigenschappen
Vochtbestendigheid: Zeer goed
Waterbestendigheid: Zeer goed
Vullend vermogen: Zeer goed
Technische specificaties
Kleur: Grijs (na kneden)
Viscositeit: ca. Pasteus
Vastestofgehalte: ca. 100 %
Dichtheid: ca. 1.5 g/cm³
Opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt
houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Productomschrijving
Kneedbaar staal, slijtvaste epoxy reparatie stopverf. Vullend en snel.
Toepassingsgebied
Voor reparaties in huis, schuur, auto, boot en caravan, zoals lekkende
waterleidingen, radiatoren, metalen water- en benzinetanks, scheuren in
metaal, steen, beton, hout, keramiek en porselein. Niet geschikt voor Niet
geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, (siliconen) rubber en P.T.F.E.
Eigenschappen
· Vullend
· Snel (5 minuten)
· Kan worden geboord, geschuurd en geschilderd
Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +
10 °C.
Persoonlijke bescherming: Draag beschermende handschoenen.
Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond moet droog, schoon en
vetvrij zijn. Ontvetten met Bison Thinner of aceton. Oppervlakken opruwen met
schuurpapier.
Verwerking
Gebruiksaanwijzing:
Het beschermingspapier verwijderen. Snij of knip de benodigde lengte recht
van de strip af. De strip goed kneden gedurende 1 tot 2 minuten tot een
mengsel met een homogene kleur wordt verkregen en het mengsel stevig op
de ondergrond aandrukken. Het mengsel blijft circa 5 minuten verwerkbaar bij
20°C. Leg voor eenvoudige verwijdering van de beschermfolie de strip ca. 15
minuten op een koele plaats (max. +5°C.) alvorens de folie te verwijderen.
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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

