multi connect

Nuolatos lankstus lipnus sandariklis

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams

| REKOMENDUOJAMA
NAUDOJIMO SRITIS
Visoms jungiamosioms „Steico“
konstrukcijos sistemos dalims ir ant
gretimų dalių

• Nuolatos elastingas
• Be tirpiklių
• Nevarva
• Gali būti naudojamas be spaudžiančio tinklelio
• Itin didelis sukibimo stiprumas
• Taip pat gali būti naudojamas stogo išorės rekonstrukcijai

Papildomą informaciją ir naudojimo instrukcijas galite rasti atitinkamuose
statybos lankstinukuose ar internete adresu www.steico.com

| STEICOmulti connect PPRISTATYMO FORMOS

Laikykite STEICOmulti connect
vėsioje ir sausoje vietoje, kai
temperatūra nuo +15 ° C iki +25 ° C

| infoRmaCIJA
Apsaugokite STEICOmulti
connect nuo karščio, šalčio ir
šviesos. Galiojimo laikas iki 12
mėnesių

@ 600 ml/715 g

12 kasečių / kartoninė dėžutė

@ 310 ml/370 g

| STEICOmulti connect TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Pagrindas

Modifikuotos dispersijos

Spalva

Dramblio kaulo

Plėvelės savybės

Nuolatos elastingas

Minimali naudojimo temperatūra

Klijams nuo + 5 ° C / komponentams nuo -5 ° C
− 30 °C

Atsparumas šaldymui
Kietėjimo laikas

Maždaug 1 diena (priklausomai nuo
pagrindo ir lašelių storio)

Temperatūros diapazonas

Nuo -30 ° C iki 80 ° C

Talpa
310 ml
600 ml

6–8 m
12–14 m

| STEICOmulti connect NAUDOJIMAS
• Lipnūs paviršiai turi būti pajėgūs atlaikyti apkrovą, švarūs, taip pat be
riebalų, aliejaus ir dulkių.

• Bet kokios atsiskiriančios medžiagos turi būti pašalintos.
• Užlašinkite 6-8 mm storio lašelius ant vienos lakšto / membranos pusės arba
ant apkrovas laikančios konstrukcinės medžiagos.

• Naudodamiesi reljefo kilpa įstatykite lakštą / membraną į vietą, kol lipnūs

lašeliai dar šlapi, ir lengvai paspauskite (DĖMESIO: nespauskite per stipriai,
kad lašeliai nepasidarytų plokšti)

• Lipnus sukibimas sausuose lipniuose lašeliuose gali atsirasti ir po nepilno
džiovinimo (16-20 val. aplinkoje be dulkių). Tokiu atveju paspausti galite
stipriau.

sukurta gamtos

www.steico.com

Jūsų STEICO specializuotas atstovas:

Data: 2016 m. rugpjūčio mėn. Galioja ir vėlesniems pataisymams.

| SANDĖLIAVIMAS/tRanSpoRtAS

Turinys [ml]

Pakuotė
12 permatomų maišelių / kartoninė dėžutė

