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Polimēru granulas

PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 480

VPEVPE 0,25 kg0,25 kg

Iepakojuma veids Pot

Iepakojuma kods 83

Preces Nr.Preces Nr.

6271 ◼

PatēriņšPatēriņš Līdz 0,05 kg uz 1 kg saistvielas

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Polimēru granulas pretslīdēšanas īpašību piešķiršanai pārklāšanas līdzekļiem■

ĪpašībasĪpašības Neitrāla krāsa■
Viegli iejaucams■

Izstrādājuma datiIzstrādājuma dati

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta
specifikācijām.

Graudu blīvums 1,1 g/cm³

Granulācija apm. 0,25 mm

SertifikātiSertifikāti Hochdruck-/Heißdampfreinigbarkeit-SystemprüfungHochdruck-/Heißdampfreinigbarkeit-Systemprüfung

Rutschhemmende Beläge-Systemprüfung ARutschhemmende Beläge-Systemprüfung A

Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
produktiprodukti

Epoxy BS 2000 Epoxy BS 2000 (6001)(6001)

Epoxy BS 3000 M Epoxy BS 3000 M (6370)(6370)

Epoxy BS 3000 SG Epoxy BS 3000 SG (6380)(6380)

Epoxy Color Top Epoxy Color Top (6191)(6191)

SagatavošanaSagatavošana

Granulas jāpievieno gatavajam pārklāšanas līdzeklim.
Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju 
(apm. 300 - 400 apgr./min.).
Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

ApstrādeApstrāde Tikai komerciāliem lietotājiem!

Gatavais maisījums jāizstrādā atbilstoši attiecīgā pārklāšanas līdzekļa norādēm.
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http://qr.remmers.com/p/6001
http://qr.remmers.com/p/6370
http://qr.remmers.com/p/6380
http://qr.remmers.com/p/6191
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NorādījumiNorādījumi Granulas paredzētas tikai atsevišķam slāņa biezumam < 200 µm.
Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un
apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas
ieteikumos.

Glabāšana/glabāšanasGlabāšana/glabāšanas
laikslaiks

Sausai uzglabāšanai neierobežoti.

Drošība/noteikumiDrošība/noteikumi Tikai komerciāliem lietotājiem!
Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī
par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības
līdzekļi

Šo informāciju var atrast pašreizējās drošības datu lapās vai attiecīgajā informācijā, ko
sniedz profesionālas apdrošināšanas asociācijas.

Utilizēšanas norādījumi Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.
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