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AV 30 AQUA
Alapozó zselé
(AQUA GEL AV 30)

> gyorsan szárad
> jó kitöltő
> zselés alapozó

Terméktulajdonságok
Az Aqua alapozó zselé jó kitöltő tulajdonsággal rendelkező,
gyorsan száradó, zselés állagú, vizes bázisú alapozó.
Alapozóként és közbelső rétegként is használható, igen jó
kitöltő, tömítő képességű, optikailag csillogó
hatású. Átdolgozható minden MUREXIN vizes bázisú
lakkkal.

Alkalmazhatóság
Csak beltéri felhasználásra! Használható alapozóként és két
lakkréteg közé köztes alapozóként.
Figyelem! Olyan érzékeny fafajoknál, mint a bükk, kőris,
juhar, csak közbelső rétegként szabad használni.
Padlófűtésre megfelelő.

Termékadatok
Kiszerelés:

5 kg vödör 84 vödör/ 420 kg / raklap

Tárolás:
Hideg, száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban kb.
12 hónapig.

Műszaki adatok

Átdolgozható kb. 1 - 2 óra múlva
Száradás kb. 1 - 2 óra múlva
Feldolgozási, környezeti és
száradási hőmérséklet +15 °C felett

Anyagigény:        Alapozóként: Kb. 15-20 m2-hez 1 kg
spaklizva

Köztes rétegként: Kb. 30-35 m2-hez 1 kg spaklizva

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
Rozsdamentes lakkozó spatulya

Alapfelület:
A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen
tiszta, száraz, olaj és viaszmaradéktól mentes kell
legyen. A durva csiszolás után (szemcseméret: 80 mm)
fatapasszal ki kell kenni (reibolni), majd finomra kell
csiszolni (szemcseméret 100-120). A felület lezárása előtt az
alapozó gél felhordása előtt a csiszolatport
gondosan el kell távolítani.

Feldolgozás:
A vödörben lévő anyagot használat előtt fel kell keverni.
ALAPOZÓ-GÉLT kétszer keresztirányban fel kell spaklival
kenni. A simítól apátnyomokat és anyagtorlódásokat
lehetőleg kerülni kell.
Csak a megfelelő kiszáradás után lehet közbelső csiszolás
nélkül a rákövetkező lakkréteget felhordani!
Figyelem! Olyan érzékeny fafajoknál, mint a bükk, kőris,
juhar, csak közbelső rétegként szabad használni.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
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Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


