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ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Разфасовка: 1 кг кутия
Цвят: Сив
Относително тегло: около 1.2 кг/л
Време за съхнене: 12 часа
Срок на годност: Поне 6 месеца
Разходна норма: 1.2 кг/м2

Времето за съхнене зависи от дебелината на слоя и околната 
температура. при 1 мм дебелина на мокрото покритие то съхне за 
около 12 часа (при 20°C и относителна влажност 65%)

Съдържание на сухо вещество: около 62%

Уплътнител фуги за четка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Carsystem KS-50 е синтетичен уплътнител на основа гума, който може да
 се нанася с четка. Този бързосъхнещ продукт създава еластичен, топло и
 студо устойчив ( -25° C дo +80° C) слой, който може да се боядисва и е 
устойчив на вода и минерални спиртове.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Водоустойчиво уплътнение за сглобки, заваръчни шевове, части,
 лайсни и др., които се поставят на места, които ще се боядисват 
след това.
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Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият
познания и опит при употребата при нормални условия. В практиката
материалите, повърхностите и околните условия са толкова различни, че
няма гаранция за работните резултати и очаквания, изводи не могат да се
правят нито от тази информация нито от устни консултации. В този случай,
потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички
аспекти, необходими за правилното и обещаващо решение в писмен вид, в
срок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се
насочете към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от
техническите инструкции за този продукт и представлява сбор от всички
данни, които са ни известни. Vosschemie не носи никаква юридическа
отговорност за прецизността на тази информация.

Основата трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Нанесете с 
четка върху гол метал или грундирана/боядисана метална 
повърхност. CS уплътнителят за фуги не се разтича или точи 
Може да го боядисвате веднага след като изсъхне. Не нанасяйте 
при температури под 15°C.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

РАБОТА С ПРОДУКТА


