EMALMIX – Emalia do zaprawek

Opis produktu:
 Biała jednoskładnikowa emalia w tubce gwarantująca otrzymanie powłok o wysokiej jakości.
 Produkt na bazie żywic syntetycznych, pigmentów i lotnych rozpuszczalników organicznych.
 Kompozycja surowcowa zapewnia otrzymanie twardej powierzchni o dużej sile krycia,
wysokim stopniu bieli i trwałym połysku.
 Powierzchnia pomalowana emalią ma podwyższoną odporność na ścieranie, pękanie,
zarysowania i łuszczenie.
 Dodatkowy mały pędzelek zapewnia wygodne użycie produktu.
Przeznaczenie:
Emalia do zaprawek EMALMIX służy do naprawy ubytków i odprysków na zlewozmywakach,
umywalkach, wannach, lodówkach, pralkach i innych przedmiotach pokrytych powłokami
lakierniczymi.
Sposób stosowania:
Wyrób gotowy do użytku. Rozwarstwienie nie jest defektem. Przed użyciem należy wstrząsnąć.
Powierzchnia przeznaczona do naprawy powinna być czysta i odtłuszczona. Emalię nakładać
pędzelkiem. Najlepszy rezultat osiągnie się nakładając dwie cienkie warstwy emalii w odstępach
co 30 minut. Czas schnięcia około 6 godzin. Pełna odporność powłoki po 24 godzinach.
Transport i przechowywanie:
Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5oC
do +40oC.
Opakowania:
Kartonik jednostkowy zawierający tubkę o poj. 10 ml
Karton zbiorczy: 12 szt.
Okres przydatności:
12 miesięcy
Atesty:
Atest Higieniczny PZH
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Dane techniczne:
Stan skupienia
Barwa
Zapach
Temperatura samozapłonu
Gęstość (20oC)
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac
Liczba zalecanych warstw
Czas schnięcia

ciecz
biała
charakterystyczny
>250oC
1,2 ±0,1 g/cm3
od +5oC do +25oC
2
6 godzin

Ważne:
Zawiera benzynę ciężką hydroodsiarczoną (frakcja ropy naftowej), oksym ketonu etylowometylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
H226: łatwopalna ciecz i pary.
H315: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą należy umyć dużą ilością wody.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej
Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.
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