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Descrierea Produsului
Adeziv profesional monocomponent, cu intarire rapida, de inalta
performanta, fara toluen, pe baza de cauciuc/rasini, pentru utilizare la
interior si la exterior. Pentru aplicare cu pistolul; asigura o legatura
initiala excelenta intre suprafete.

Beneficii

Aplicatii
Poate fi utilizat pentru lipirea panourilor decorative de perete, placilor
din lemn, plintelor, sipcilor pentru prinderea mochetelor si carpetelor si
capetelor treptelor. Este potrivit si pentru lipirea metalelor, lemnului de
orice tip, ceramicii, betonului si pietrei.

Specificatii tehnice

Consistenta Viscous, gun
grade paste

Densitate 1,17 g/ml

Punct de aprindere -7,2°C

Timp de formare a crustei 12 minutes

Rezistenta la intindere (DIN 53857) 2,0 MPa/mm²

Pregatirea si Finisarea suprafetei
Inainte de utilizare consultati Fisa de Sanatate & Siguranta. Toate
suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf,
grasime si alte materiale libere. Indepartati vopselele pe baza de ulei si
emulsii din zonele care vor intra in contact cu adezivul. Suprafetele din
metal si alte suprafete neporoase trebuie curatate si degresate bine cu
Agentul de Curatare Den Braven Cleaner (PDS 7.82).

Curatare
Suprafetele, materialul si ustensilele pot fi curatate folosind Den Braven
Cleaner (PDS 7.82).

Culoare
• Galben

Ambalare
• Cartuse de 310 ml

Termen de valabilitate
Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C, in spatii racoroase.
Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni daca este stocat
conform recomandarilor, in ambalajul original nedesigilat.

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
Den Braven 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. Den Braven 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. Den Braven 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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