58.02. sz. műszaki adatlap

MAXURETHANE

®

DECOR

PIGMENT PASZTA POLIURETÁN VÉDŐBEVONATOK
SZÍNEZÉSÉHEZ
LEÍRÁS
ANYAGSZÜKSÉGLET
A MAXURETHANE® DECOR pigment paszta az
alábbi
poliuretán
rendszerek
színezésére
alkalmas: MAXURETHANE® (38. sz. műszaki
adatlap), MAXURETHANE® TOP (146. sz.
műszaki adatlap) és MAXELASTIC® TRANS
(186. sz. műszaki adatlap).

Egy kanna MAXURETHANE® DÉCOR-t egy 25
kg-os
kanna
MAXURETHANE®,
®
MAXURETHANE TOP vagy MAXELASTIC®
TRANS termékhez kell hozzákeverni.
FONTOS TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK ÉS ELŐNYÖK
Lásd a színezendő termék műszaki adatlapját.
ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK
Felület előkészítése
Lásd a színezendő termék műszaki adatlapját.
Keverés
A
MAXURETHANE®
DECOR
terméket
egykomponenses,
előre
kimért
tömegű
kiszerelésben forgalmazzuk, az adott szín szerinti
mennyiségben. Egy kiszerelés tartalmát mindig 25
kg-nyi MAXURETHANE®, MAXURETHANE®
TOP vagy MAXELASTIC® TRANS termékhez kell
hozzákeverni.
Száraz, tiszta eszközzel alaposan keverjük fel a
csomagolás tartalmát, majd a pigment pasztát
öntsük bele a színezendő anyagot tartalmazó
tiszta edénybe. Lassú fordulatú (400-600 rpm)
keverővel addig folytassuk a keverést, amíg
színében és megjelenésében homogén anyagot
nem kapunk. Kisebb mennyiségeket kézzel is be
lehet keverni.
Ne lépjük túl az előírt keverési időt és ne
használjunk gyors fordulatú keverőt, mert az
légbuborékokat hozhat létre a keverékben.
Felhordás és kötés
Lásd a színezendő termék műszaki adatlapját.
Tisztítás
A keveréshez és alkalmazáshoz használt
eszközöket és a szerszámokat közvetlenül a
használat után MAXSOLVENT®-tel meg kell
tisztítani. A kikeményedett anyagot már csak
mechanikus úton lehet eltávolítani.

•
•

A sötétkék és a sárga színű termékváltozatok
csak beltéri alkalmazásra valók.
A
műszaki
adatlapon
nem
jelzett
alkalmazások tekintetében vagy további
kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink
készséggel állnak rendelkezésre.

CSOMAGOLÁS
A MAXURETHANE® DECOR terméket előre
kimért, az adott színnek megfelelő tömegű
csomagolásban forgalmazzuk a szerint, hogy
mekkora
mennyiséget
kell
közvetlenül
hozzákeverni a színezendő anyaghoz: vörös (2,5
kg), zöld (2,5 kg), szürke (3,0 kg), fehér (7,5 kg),
fekete (0,5 kg), normál sárga (2,5 kg), sárga (5,0
kg), barna (5,0 kg), és sötétkék (2,5 kg).
További színek külön rendelésre.
TÁROLÁS
Eredeti, bontatlan, jól lezárt csomagolásában
tartva a termék tárolhatósági ideje tizenkét hónap.
Hűvös, száraz, fedett, nedvességtől, fagytól és
közvetlen napfénytől védett helyen, 5 °C és 30 °C
közötti hőmérsékleten tartandó.
Az ennél magasabb hőmérsékleten történő
tárolás a viszkozitás megnövekedésével járhat.
BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
A MAXURETHANE® DECOR gyúlékony termék,
ezért kötelező az ilyen termékekre vonatkozó
valamennyi tárolási, szállítási és kezelési
óvintézkedés betartása. A munkaterületen ne
dohányozzunk
és
gondoskodjunk
annak
megfelelő szellőzéséről. A csomagolást tartsuk
távol hőtől és gyújtóforrásoktól.
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MAXURETHANE ® DECOR
Kerüljük a bőrre vagy szembe jutást. A termék
kezelése, keverése és alkalmazása során
viseljünk gumikesztyűt és védőszemüveget. Bőrre
kerülése esetén szappannal és vízzel mossuk le
az érintett részt. Szembe jutás esetén alapos
öblítés javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül.
Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Egyebekben a MAXURETHANE®
biztonsági adatlapja az irányadó.

DÉCOR

A termék és az üres csomagolás hulladékként
történő, hatályos előírások szerinti kezelése a
végfelhasználó felelősségi körébe tartozik

GARANCIA
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és
szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja
magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten
meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal
felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési
módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken
alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami
indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni
próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére
korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen
tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.
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