Τεχνικό Φυλλάδιο

DS-99
Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες
και αρµόστοκους
Ιδιότητες

Τρόπος χρήσης - Κατανάλωση

Βελτιωτικό πρόσθετο µε βάση πολυµερείς ρητίνες,
που προστιθέµενο στις κόλλες πλακιδίων και τους
αρµόστοκους βελτιώνει σηµαντικά τις ιδιότητές
τους:

Αντικαθιστούµε το νερό που απαιτείται για την ανάµιξη της κόλλας πλακιδίων ή του αρµόστοκου µε
µίγµα DS-99 και νερού σε αναλογία από 1:1 έως
1:2.
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Αυξάνει την πρόσφυση µε το υπόστρωµα.
Αυξάνει τις αντοχές σε κάµψη και θλίψη.
Βελτιώνει την ελαστικότητα.
Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή.
∆ηµιουργεί αδιαβροχοποίηση.
Αυξάνει τις αντοχές σε χηµικές επιδράσεις.

Πεδία εφαρµογής
Προστίθεται στις κόλλες πλακιδίων και τους αρµόστοκους για εφαρµογές σε χώρους που έχουν αυξηµένες απαιτήσεις σε µηχανικές αντοχές, στεγανότητα και χηµικές επιδράσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόχρωση:

λευκό

Πυκνότητα:

0,99 - 1,01 kg/lit

Θερµοκρασία
εφαρµογής:

από +5ºC έως +30ºC

Συσκευασία
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε
ο
ο
θερµοκρασίες µεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Παρατήρηση
Πριν από τη χρήση του πρέπει να αναδεύεται
καλά.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

