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Termékleírás és felhasználás
Telítettlen poliésztergyanta bázisú, kétkomponensű ragasztó. Folyékony massza állagú, jól keverhető és
könnyen felhordható.
A gyakran vízzel érintkező anyagok ragasztásához az IMPA 3564 4142 cikksz. CANOVA VERTICALE
PAGLIERINO epoxi ragasztó használata ajánlott.
Széles színskálában áll rendelkezésre. A kikeményedés után jellege és keménysége a márványhoz
hasonló, és éppen úgy kezelhető, megmunkálható és fényesíthető, mint maga a kő.

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonsága
Fajsúly **
Edző
Keverési arány
Fazékidő**
Teljes polimerizáció**
Megmunkálható**
ASTM D638 eljárásos szakítópróba*
ASTM D790 eljárásos hajlítópróba*
Tárolási stabilitás**

: színválaszték a katalógusban
: telítettlen poliészter gyanta
: „A” rész: 1,70 kg/lL ( ± 0,03)
: fehér tubusos krém, cikksz.: 4000 1015
: 100 „A” rész + 2÷3 „B” rész súlyban
: 6 ÷ 8 perc
: kb. 2 óra elteltével
: 2 óra elteltével, közepes vastagság esetén
: töréserő
: 32,5 Mpa
: eldeformálódás töréskor
: 0,6%
: rugalmassági tényező
: 5200 Mpa
: max. töréserő
: 54,5 MPa
: eldeformálódás töréskor
: 1,1%
: rugalmassági tényező
: 6300 MPa
: 12 hónap ép csomagolásban, fénytől védve

*24 ± 2 °C-on tesztelt termék
**20 °C-on mért adatok

Felhordási mód
Felhordásra alkalmas felület

: A felület száraz, tiszta, por-, zsír- és viaszmentes
legyen.

Felhordási eljárás

: spatulya

Hígítás

: Felhasználásra kész.

Javasolt rétegvastagság

: Nagy kiterjedésű felületen egy réteg vastagsága ne
haladja meg az 5 mm-t. Nagyobb vastagság
eléréséhez több rétegben kell felvinni.

A felhasználáshoz 100 rész ragasztóhoz súlyban 2 ÷ 3% edzőt kell adni. Gondosan el kell keverni, amíg
egy homogén masszát nem kapunk. Felhordáskor ügyeljünk arra, hogy a termék jól tapadjon, ezért a
spatulyát könnyedén nyomjuk rá a felületre.
A ragasztó kézzel vagy géppel csiszolható. Használhatjuk ugyanazokat a szerszámokat, amelyeket a kő
megmunkálásához alkalmazunk.
Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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MEGJEGYZÉS: + 10°C hőmérséklet alatt a termék felhordása nem ajánlott.
Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges
felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it

2. / 2. oldal

