Fişă Tehnică

DS-99
Aditiv polimeric pentru adezivii de gresie si faianta si chit de
rosturi
Proprietăţi

Mod de utilizare

DS-99 este un aditiv pe baza de polimeri pentru
adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de
rosturi, care ofera o imbunatatire semnificativa a
proprietatilor acestora:

Apa de amestec pentru adezivi si chit este inlocuita
cu un amestec DS-99 si apa, in proportie de 1:1
pana la 1:2 din volum.

•
•
•
•
•
•
•

Creste gradul de aderenta pe support.
Creste rezistenta la compresiune si incovoiere.
Imbunatateste flexibilitatea.
Creste rezistenta la frecare.
Creste rezistenta la inghet.
Creste impermeabilitatea.
Imbunatateste rezistenta la agenti chimici.
Domenii de aplicare

DS-99 este folosit ca aditiv pentru adezivii de
gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi in
cazurile cresterii cerintelor de rezistenta la apa,
rezistenta mecanica si agenti chimici.

Ambalaj
DS-99 este ambalat in bidoane de 1 kg, 5 kg si
20 kg.
Depozitare
Depozitat in conditii ferite de ger, are o garantie de
cel putin 12 luni in ambalajul nedeschis.
Observaţii
•
•

Trebuie agitat foarte bine inainte de utilizare.
Temperatura in timpul aplicarii trebuie sa fie
intre +5°C si +30°C.

Caracteristici Tehnice
Culoare:

alb

Densitate:

1,00 kg/lit
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

