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MŰSZAKI LEÍRÁS
ARTELIT UNIVERZÁLIS DISZPERZIÓS ALAPOZÓ WB-220

ARTELIT univerzális diszperziós alapozó WB-220: vízbázisú alapozó nedvszívó
felületekre alapozáshoz és nem nedvszívó aljzatok tapadásának javítására ragasztó felhordása
előtt. Különösen ajánlott az alábbi ragasztók felhordása előtt:
-ARTELIT diszperziós parkettaragasztó WB-120
-ARTELIT szőnyegragasztó WB-160
-ARTELIT ragasztó linóleumhoz és PVC-lapokhoz WB-170
-ARTELIT univerzális burkolatragasztó WB-180
ELŐNYÖK:
-javítja a diszperziós ragasztók tapadását az önterülő összetételekhez
-erősíti a poros és nedvszívó aljzatot
-megköti a port
-gyorsan szárad
-alkalmazható padlófűtés esetén is
-könnyen teríthető
TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI FELHASZNÁLÁS:
-a nedvszívó felületek alapozása
-nem nedvszívó aljzatok tapadásának javítása
MŰSZAKI ADATOK:
Összetétel:
Oldhatóság:
Hígítás:
Szín:
Felhasználás:
Felhasználási hőmérséklet:
Száradási idő:
Nyitott idő:
Kiadósság:
Tűzveszélyesség:

akril diszperzió
vízben
1:2 arányban nedvszívó felületnél
1:1 arányban nem nedvszívó felületnél
rózsaszín
hengerrel vagy ecsettel
+10ºC felett
minimum 4 óra az alapozó réteg beszívódása után
15 perc
150-300 ml/m² a kész keverékből
nem tűzveszélyes

FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

ARTELIT univerzális diszperziós alapozó WB-220
2003.06.02.

Felület előkészítése: A felületnek tisztának, simának és száraznak kell lennie. Távolítson el minden
réteget drót kefével. Keverje össze az alapozót vízzel 1:2 arányban a nedvszívó felületeknél, 1:1
arányban a nem nedvszívó felületeknél. Anhidrit esetén alapozni és portalanítani kell.
Felhasználás: Használjon ecsetet vagy hengert a felhordáshoz.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ
Termék kód

Kiszerelés

Csomagolás

Db/karton

3.02.1
3.02.2

5 kg
10 kg

kanna
kanna

1
1

Raklap
mennyisége(db)
99
60

A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított 12 hónap az eredeti, zárt
csomagolásban. Raktározni száraz helyen +5ºC és +30ºC közötti hőmérsékleten kell. Védeni
kell a megfagyástól.
Szállítási információk:
Közúti szállítás:
ARD/RID:
Tengeri szállítás:
IMGD/GGV tenger:
Légi szállítás:
ICAO-TI és IATA-DGR:
UN szám:
nincs

szabad
szabad
szabad

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK
Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a
Selena Hungária Kft.-nél elérhető Biztonságtechnikai adatlapot.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a
csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni.
Megsemmisítési előírások: A megmaradt terméket és az üres tubust az érvényes jogszabályoknak
megfelelően kell megsemmisíteni.
Ennek a Műszaki adatlapnak a kiadásával minden korábbi érvényét vesztette.
Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék kezelésének,
tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez az információ nem helyettesíthető a
felhasználók által végzett tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy a Selena termékek teljes mértékben megfelelőek speciális
felhasználásra. A Selena kezességet vállal, hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A használati
utasítás nem használható fel a szabadalmazott gyártmány utánzására.

