
Leírás:

Javasolt felhasználás:

Üzemi hőmérséklet:

Elérhetőség:

HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 egy kétkomponensű, oldószer-mentes epoxi hézagkitöltő alapozó,
amely – teljes térhálósodása után – ellenáll víznek, alifás szénhidrogéneknek és hasonló termékeknek.
Alkalmazható vastag rétegekben egészen mintegy 5 mm-ig megfolyás vagy megrogyás nélkül.

1.Mint hézagkitöltő alapozó fémekhez, keményfához és egyéb merev anyagokhoz;
2.Mint apró lyukak hézagkitöltő alapozója hegesztéseknél, hasonló rendellenességek esetében 
acélszerkezeteken, melyeket nem tesznek ki később erős vegyi hatásnak.
.

Maximális száraz kitétel: 140°C/284°F. Vízben (hőmérséklet gradiens nélkül): 35°C/95°F

Az Alapválaszték része. Helyi elérhetősége visszaigazolás alapján.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

A felsorolt fizikai állandók névleges adatok, a HEMPEL Csoport jóváhagyott képletei alapján.

Színárnyalatok / színek:
Felület: Fél-fényes
Szárazanyag tartalom %: 100 

 V.O.C. tartalom:
Teljes térhálósodás: 5 nap ( kb.) 20°C/68°F
Érintés száraz: 8 kb. óra 20°C/68°F -on
Fajsúly:
Lobbanás pont:

-

19810 Világos szürke

70 °C [158 °F]
1.6 kg/liter [13.2 font/amerikai gallon]

10 g/l [0.1 font/amerikai gallon]

ALKALMAZÁS ADATAI :

Összekevert termék száma:
Keverési arány:

Alkalmazási módszer: Gittelő kés vagy hasonló
Hígítás (max térf.):

35250

1 : 1 térfogat szerint

Ne hígítsa.
Fazékidő: 1 óra 20°C/68°F

Átfestés intervallum, min.:  Előírás szerint.
Átfestés intervallum, max.:  Előírás szerint.

BASE (BÁZIS) 35259: CURING AGENT (TÉRHÁLÓSÍTÓ) 95250

Biztonság: Óvatosan kezelje. Használat előtt és alatt, tanulmányozza a csomagoláson és a festékes kannákon 
található valamennyi biztonsági feliratot, olvassa el figyelmesen a HEMPEL Biztonságtechnikai 
Adatlapokat és kövesse valamennyi helyi vagy országos biztonsági előírást.
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FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS: Fém: Távolítsa el az olajat és a zsírt stb. megfelelő mosószerrel. Távolítsa el a sót és egyéb 
szennyezőanyagokat (nagy nyomású) édesvizes tisztítással. Az anyagtól és a felület állapotától 
függően szemcseszórás, gépi tisztítás vagy csiszolás. A pontszerűen korrodált acélt szemcseszórással 
és/vagy nagysebességű marófúróval kell kezelni. Az éles peremeket kerekítse le. Végül tisztítsa meg a 
területet HEMPEL’S THINNER hígítóval. Szemcseszórásos tisztítást követően az alapozás pl. egy 
réteg vékony HEMPADUR-ral történhet.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: A kondenzáció elkerülése érdekében csak száraz és tiszta, a harmatpontnál magasabb hőmérsékletű 
felületre hordja fel. Csak ott használja, ahol az alkalmazás és térhálósodás magasabb hőfokon tud 
végbemenni, mint: 5°C/41°F. Zárt tereknél megfelelő szellőzés biztosítására van szükség a felhordás 
és száradás során.

KÖVETKEZŐ BEVONAT: Előírás szerint.  Javasolt bevonat rendszer: HEMPALIN , HEMPATEX, HEMPADUR. Magas fényű 
bevonat közvetlenül nem alkalmazható. Ajánlott egy közbenső réteg, pl. egy megfelelő HEMPADUR 
bevonat.

Megjegyzések

Alkalmazás: Keverje össze alaposan a két komponenst, amíg egyenletes világosszürke színt nem kap, ami azt jelzi,
hogy a hézagkitöltő használatra kész.
Ha a maximális átvonási intervallumot túllépték, a rétegek közti tapadás biztosítása érdekében a felület 
érdesítése szükséges.
Csiszolható 16 óra elteltével (20 °C/68 °F-on).
HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 csak szakmai használatra érhető el.Megjegyzés:

KIBOCSÁTÓ: HEMPEL A/S 3525019810

Jelen Termék Adatlap hatályon kívül helyezi az eddig kibocsátottakat.
Az alkalmazás leírása, a termék meghatározása és a felhasználás érvényességi köre tekintetében lásd az alkalmazni kívánt Termék Adatlaphoz kapcsolódó magyarázó jegyzeteket.
A jelen adatlapon szereplő adatok, specifikációk, utasítások és ajánlások csak az ellenőrzött vagy a meghatározott különleges körülmények között nyert mérési adatokat, valamint tapasztalatokat 
tartalmazzák. Azok pontosságát, teljességét vagy megfelelőségét az itt szereplő Termékek felhasználásának tényleges feltételei között kizárólag a Vevőnek és/vagy Felhasználónak kell 
meghatároznia. A Termékeket leszállítják és minden műszaki segítséget megadnak a HEMPEL ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI-ben meghatározottak 
szerint, kivéve ha a felek írásos formában ettől eltérően állapodnak meg. A Gyártó és Értékesítő elhárít minden felelősséget, míg a Vevő és/vagy Felhasználó lemond mindenfajta 
igényérvényesítésről, ideértve még a gondatlanság esetét is, kivéve a Termék fentiekben ajánlottak szerinti, a túloldalon leírtak szerinti vagy egyébkénti felhasználásának következményeként 
fellépő bármilyen eredmény, sérülés, közvetlen illetve közvetett kár esetét az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben rögzítettek szerint. A termékadatokat minden előzetes tájékoztatás 
nélkül megváltoztathatók, illetve azok kibocsátásuktól számított öt év elteltével hatályukat vesztik.
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