ARCAN Waterproof

UP-1013 Steinspachtel
Masa szpachlowa, klejowa i naprawcza do
kamieni naturalnych i sztucznych
UP-1013 Steinspachtel jest łatwą w układaniu, stabilną podczas aplikacji
masą szpachlową ze specjalnej, wstępnie przyspieszonej żywicy
poliestrowej. Produkt jest bardzo łatwy w stosowaniu i po wymieszaniu
z utwardzaczem szybko twardnieje, stając się twardą , podobną do
kamienia masą.

Zastosowania

Właściwości
Dane produktu

Używając UP-Steinspachtel 1013 można wypełnić i naprawić ubytki, defekty i
inne uszkodzenia powierzchni w przyciętych kamieniach naturalnych.
Odpryśnięte płytki i wyłamane narożniki można trwale odtworzyć używając tego
produktu. Mineralne okładziny posadzkowe ułożone na UP-1013, stosowany jako
klej, można w pełni obciążać już po kilku minutach, jest to ważna właściwość
przy pracach wykonywanych w bardzo krótkich terminach oraz przy naprawach.

UP-1013 produkowany jest ze specjalnych, wysoko reaktywnych, płynnych żywic
poliestrowych oraz mineralnych drobnoziarnistych wypełniaczy. Produkt nie
zawiera parafiny (!) i bardzo dobrze się szlifuje. W celu utwardzenia szpachlówkę
miesza się z 2-3% utwardzacza UP-Härter 1014, po doprowadzeniu do
jednorodności szpachlówkę nakłada się nawet w cienkich warstwach - twardnieje
w ciągu kilku minut, nakładanie w temperaturach do 0° jest możliwe. Czas
wiązania zależy od temperatury. W przypadku temperatur podłoża <10°C do
szpachlówki należy zasadniczo dodawać 3% utwardzacza Härter 1014.

Typ spoiwa
Zawartość monomeru (styren)
Zawartość ciał stałych
Kolor
Gęstość
Temperatura stosowania
Czas wiązania (2% 1014)

nienasycony poliester, z przyspieszaczem
aminowym
< 12%
100%
naturalny (szarobeżowy)
ok. 1,6 g/ml
40° - 0° C
7-9 minut przy 20°

Oznakowanie
- Ochrona pracy
- ADR/RID
- wytyczne VOC
- klasa toksyczności
- nr BAGT

Xi (drażniący)
klasa 3, UN nr 1866
nie dotyczy
3 (Szwajcaria)
614063
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UP-1013 zawiera styren oraz jako niezbędny drugi komponent nadtlenek

Ochrona pracy benzoilu UP-Härter 1014. Obydwa produkty wymagają szczególnej staranności
Magazynowanie podczas obchodzenia się z nimi. Należy przestrzegać kart charakterystyk.
Zawierają one wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa pracy,
składowania oraz bezpiecznego transportu produktów UP-1013 oraz Härter 1014.
UP-1013 Steinspachtel powinien być składowany w temperaturach <23°.
W takich warunkach, w oryginalnych zamkniętych pojemnikach produkt można
składować przez co najmniej 12 miesięcy.

HydroFlex-Primer 694
Szybkowiążący grunt i warstwa sczepna do zastosowań powierzchniowych
szpachlówki UP-1013 Steinspachtel na podłożach z obcymi powłokami, świeżym
betonie i podobnych. Żywica poliuretanowa o niskiej lepkości zawierająca
rozpuszczalnik. Twardnieje w wyniku reakcji z wilgocią.

UP-1016 Steinspachtel
Twarda, bezbarwnie-przezroczysta i stabilna masa szpachlowa na bazie tego
samego spoiwa co UP-1013. Przede wszystkim do napraw uszkodzeń na jasnym
marmurze i podobnych materiałach.

UP-Flex 1017
Wysoce elastyczna, stabilna szpachlówka poliestrowa i klej. Bezbarwnieprzezroczysta, bez parafiny. Twardnienie w temperaturach do °C. Do
zastosowań, w których obrabia się materiały o zróżnicowanej rozszerzalności
termicznej.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy
na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować
o możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać
użytkownika z obowiązku do starannego własnego sprawdzenia
produktu pod kątem przewidzianego zastosowania. Informacje
na temat stosowania produktu znajdują się w wytycznych
wykonawczych.
Informacje
na
temat
bezpiecznego
obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie
charakterystyki.
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