4FIX

LIST

TMEL PRO TĚSNĚNÍ A LEPENÍ V JEDNÉ OPERACI

4FIX | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
vysokopevnostní tmel pro lepení a těsnění
v jedné operaci
použitelné na suché i mokré povrchy (lze aplikovat i pod vodou)
odolný plísním, vlhku, vodě i UV záření
vysoká přilnavost na různé druhy materiálů
více barevných provedení

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4FIX je vhodný na tmelení dilatačních spár v interiérech i exteriérech budov, vrchní těsnění zasklívacích systémů, tmelení spár
rámů oken a dveří, tmelení a lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, osobních vagónů a dalších, tmelení spár mezi
dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem jak v průmyslu,
tak ve stavebnictví.

4FIX je dodáván v balení 290 ml kartuše.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): pasta
Barva: různorodá
Zápach (vůně): slabý
Základ: MS-Polymer
Relativní hustota (při °C): 1,53 g/cm3
Tepelná odolnost: -40 °C/+100 °C (po vytvrzení)
Možnost přetírat: po vytvrzení ano
Rychlost nanášení: 150 g/min. (při síle 3 mm a tlaku 6,3 Bar)
Rychlost vytvrzení: 2mm (za 24hod./při 23 °C/55% rel. vlhkosti)
Dilatační schopnost: ± 25 %
Stékavost: < 2 mm (dle ISO 7390)
Roztažnost: 250 % (dle DIN 53 504)
Pevnost v tahu: 2,2 Mpa (dle DIN 53 504)

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu,
mastnoty a oleje (vhodné použít CLEANER 4C). Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí v tenkých pruzích. Minimální aplikační teplota
+5 °C, maximální +40 °C. Spárování - vyhlazení tmelu proveďte
do 10 min. po aplikaci.
PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 9 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami
+5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření.
Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

