2.1 Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης - ακρυλικής & τσιμεντοειδούς βάσης

DUROSTICK FIREPROOF
Πυράντοχο σφραγιστικό συγκολλητικό αρμών, εκτεθειμένων σε θερμοκρασίες έως και +1.200°C.
Δεν ρηγματώνει από τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές και προσφύεται άριστα σε πορώδεις και μη επιφάνειες από πυρίμαχους πλίνθους,
φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σίδερο, ορείχαλκο, χαλκό κ.ά.
Δουλεύεται εύκολα σε οριζόντιους ή
κάθετους αρμούς, χωρίς να ‘κρεμάει’.
Δεν περιέχει αμίαντο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το FIREPROOF της DUROSTICK είναι ιδανικό για τη σφράγιση χωρίς αστάρωμα,
αποκολλημένων και αποσαθρωμένων
αρμών σε τζάκια, φούρνους, μπάρμπεκιου (εικ.1), καμινάδες, σωληνώσεις
ατμού, βιομηχανικούς κλιβάνους (εικ.3)
καθώς και σε ξυλόσομπες (εικ.2).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

διαβρέχονται ελαφρώς, ενώ οι μεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει να είναι
απελευθερωμένες από σκουριά και
τυχόν βαφές.

2. Εφαρμογή

Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΠΙΣΤΌΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά στην επιθυμητή
διατομή. Γεμίζουμε τον αρμό χωρίς να
εγκλωβίζεται αέρας.
Συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας πριν
την εφαρμογή, καθώς και η λείανση
του υλικού με υγρό σφουγγάρι πριν τη
σκλήρυνσή του. H χαρτοταινία αφαιρείται πριν το υλικό στεγνώσει τελείως. Οι επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το FIREPROOF της DUROSTICK,
μπορούν να εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μετά από τουλάχιστον 24
ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΉ 

Μετά τη σκλήρυνσή του, τα υπολείμ1. Προετοιμασία επιφάνειας
ματα απομακρύνονται μόνο με μηχαΟι επιφάνειες που θα συγκολληθούν νικά μέσα.
ή αρμολογηθούν πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά υλι- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία και τα χέρια καθαρίζονται
κά, σκόνες και λάδια.
Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάση

Θιξοτροπική πάστα

Χρώμα

Μαύρο

Ειδικό βάρος

2,00±0,05kg/lt

Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης

2-5 λεπτά

Χρόνος σκλήρυνσης

4-5mm/24 ώρες

Θερμοκρασιακή αντοχή

Από -20°C έως +1.200°C

Συρρίκνωση

Μηδαμινή

εικ. 3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Αρμοί: 5x5mm ≈ 12m/φύσιγγα
10x10mm ≈ 4m/φύσιγγα
εικ. 1

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από χαμηλές θερμοκρασίες και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε
τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο
έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το προϊόν, μετά τη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

εικ. 2

Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 280ml

2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ &
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200°C
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