Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 7730

Zawiesina akrylowa ze specjalnymi materiałami pomocniczymi bez
zawarto ci rozpuszczalnika i plastyfikatorów.
Wła ciwo ci

W stolarniach do elastycznego zamykania w skich
szczelin uko nych, rys, p kni i ladów po ci ciu.
Albon Fugenfuller wykazuje wzajemn tolerancj z
powłok i mo e by pokrywany wszystkimi systemami
lakierów i lazur.

Na wie o wod , po zaschni ciu V 101.

Zu ycie

Ok. 30ml/ mb przy szczelinach o przekroju 3x3

Dane techniczne

Obszary stosowania

Powierzchnia szczeliny musi by no na, sucha, czysta,
wolna od tłuszczu, oleju, pyłu. Lu ne kawałki powłoki
usun ( wykona prób z ci ciem poprzecznym).
Albon Fugenfüller wykazuje dobr samoprzyczepno
do wielu podło y pokrytych lakierami i lazurami.
Zasadniczo zaleca si jednak przeprowadzanie prób.

Sposób stosowania

Odci ko cówk , nakr ci dysz i obci j uko nie
odpowiednio do szeroko ci szczeliny. Wło y kartusz
do pistoletu, wypełni szczelin mas zachowuj c
odpowiednie ci nienie tak, aby natychmiast nast piła
przyczepno .
Przestrzega czasu ko uszenia ( ok. 20 min)

Wskazówki

Czyszczenie

rodka nie nale y stosowa jako materiału
uszczelniaj cego do szczelin dylatacyjnych i
ł cz cych.
Albon Fugenfüller potrzebuje kilku dni do całkowitego
wyschni cia i uzyskania pełnej przezroczysto ci.
Nie stosowa do podło y metalowych.

Wygl d
biało- ółta stabilna pasta
G sto :
ok. 1,0 g/cm3
Czas ko uszenia:
ok. 20 min
Wytrzymało na rozrywanie:0,35N/mm2
Wydłu enie przy zrywaniu:>600%
Ubytek obj to ci:
ok. 25%
Rodzaj opakowania:
kartusze 310 ml
po 12 w kartonie
Kolor:
przezroczysty
Nr art. 7730

Bezpiecze stwo , ochrona rodowiska,
usuwanie

Bli sze informacje na temat transportu, stosowania,
składowania jak równie usuwania resztek i ochrony
rodowiska zawarte s w aktualnej instrukcji
bezpiecznego stosowania.

Powy sze wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewa rodzaje zastosowa i sposób u ycia s poza
nasz kontrol , z tre ci tej instrukcji nie wynika adna odpowiedzialno producenta.
Wskazówki wykraczaj ce poza zawarto tej instrukcji lub wskazówki ró ni ce si od tre ci
instrukcji wymagaj pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty .
W ka dym przypadku obowi zuj nasze ogólne warunki handlowe.
Z chwil wydania niniejszej instrukcji technicznej poprzednie trac swoj wa no
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