Epoxy: MM30 Spray 400ml

MM30 Spray 400ml

Multi-metalcoating med aluminium-titanium-zink katodisk langtids korrosionsbeskyttelse. Efter hærdning, yderst modstandsdygtig og meget høj
overfladekvalitet. Meget god vedhæftning til stål, aluminium og kobber kan overmales med standard 1-komponent og 2-komponent maling som
et bindemiddel. Spot svejses. Resistens over 500 timer ved kun 15 ?m i saltspraytesten. Anvendelse på motorkøretøjskroppe, stålrammer,
stålkonstruktioner, varme- og ventilationssystemer og industri. Anvendelse Ryst dåsen i mindst 3 minutter før brug. Overfladen skal være ren,
tør, fri for fedt og silikone. Fjern rust på forhånd med FERTAN. For optimal effekt, påfør M M 30 Spray tyndt i 1-2 spray, sprøjteafstand mindst
15 - 25 cm. Efter brug sprøjtes sprøjteventilen overhead. Støvtørre efter ca. 5 - 10 minutter. Berøringssikker efter ca. 1 time. Komplet hærdning
efter 2-3 dage, hver ved 20 ° C. Temperaturbestandig op til 300 ° C. Bemærk venligst Beholderen er under pres. Beskyt mod sollys og
udsættes ikke for en temperatur over 50 ° C. Må ikke gennembore og brænde ikke, ikke engang efter brug. Damp ikke op på en flamme eller på
en lysende genstand. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, åben ild, varme overflader. Ryg ikke.

Vurdering: Endnu ikke vurderet
Pris:
Pris inkl. rabat: kr110.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr110.00
Rabat:

Stil et spørgsmål angående dette produkt
Producent: Fertan GmbH

1 / 2

Epoxy: MM30 Spray 400ml

Beskrivelse

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008
FARE
Advarsler om fare
Ekstremt brandfarlig aerosol. Farligt ved indånding. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan
forårsage døsighed og svimmelhed. Giftig for organismer, der lever i vand, med langtidsvirkninger.
Sikkerhedsinstruktioner
Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Ryg ikke. Undgå indånding af støv / røg / gas /
tåge / damp / aerosol. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern
eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Opbevares på et godt ventileret sted.

Anmeldelser
Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt
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