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MŐSZAKI LEÍRÁS
ARTELIT Oldószertartalmú alapozó SB-210
Az ARTELIT Oldószertartalmú alapozó SB-210 mőgyanta alapozó nedvszívó és nem nedvszívó
aljzatok alapozására fejlesztették ki, kaucsuk alapú parkettaragasztók használata elıtt (pl.: Kaucsuk
parkettaragasztó RB-110). Alkalmas az általánosan használt építési anyagokon való alkalmazásra,
mint pl.:
- beton
- cement
- anhidrit összetételek
- önterülı anyagok
- fa
ELİNYEI:
•
•
•
•
•
•

elısegíti a kaucsuk alapú ragasztók tapadását
erısíti az aljzatokat
megköti a port
vízállóvá teszi az aljzatokat
gyorsan szárad
könnyen használható

TECHNIKAI ADATOK:
Összetétel:
Szín:
Oldhatóság:
Hígítás:
Alkalmazás:
Felhasználási hımérséklet:
Száradási idı:
Kiadósság:
Tőzveszélyesség:

hidrokarbonát gyanta, szerves oldószer
piros
oldószer származék és speciális oldószer
1:1 nedvszívó aljzatokhoz
1:2 nem nedvszívó aljzatokhoz
ecsettel vagy hengerrel
+10°C - +25°C
6-12 óra
200-500 ml/m²
tőzveszélyes

HASZNÁLATI UTASITÁS:
Elıkészítés: A kezelendı felület legyen egyenletes, száraz, szilárd és szennyezı anyagoktól mentes!
A szennyezıdéseket és a repedezı fedırétegeket távolítsuk el! Poros felületeket kefével takarítsuk le!
Alkalmazás: Ecsettel vagy hengerrel vigyük fel a speciális oldószerrel higított alapozót! A hígítás
aránya 1:1 vagy 1:2, a felület nedvszívó képességétıl függıen. Hagyjuk száradni! A külsı
körülményektıl függıen (hımérséklet, levegı nedvességtartalma) a további munkálatokat 12-24 óra
múlva folytathatjuk.
LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:
Termékkód

Őrtartalom

Csomagolás

db/karton

3.01.1
3.01.2

3,5 kg
7 kg

fémdoboz
fémdoboz

1
1

1 EUR- raklapra
jutó standard
darabszám
99
55

Garantált eltarthatósági idı a gyártás napjától számított 12 hónap, bontatlan, eredeti csomagolásban.
Tárolási hımérséklet: +10°C - +25°C. Nyílt lángtól távol tartandó!
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Szállítási információ:
Közúton: ADR/RID
(határon át):
3 gyúlékony anyag
P.G. II

Tengeren: IMDG:
3.1 P.G. II
Tengerre szennyezı
hatás: nincs

Légi úton: ICAO-TI és
IATA_DGR: 3 P.G. II

UN szám: 1133

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELİIRÁSOK:
Biztonság: összetétel: heptán, hexán, izomerek R52 Ártalmas a vízi szervezetekre! R66 Ismételt
expozíció a bır kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gızök álmosságot vagy szédülést
okozhatnak. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S9 Az edényzet jól szellıztethetı helyen tartandó.
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – a dohányzás tilos! S23 A keletkezı gızt nem szabad belélegezni!
S33 A sztatikus feltöltıdés ellen védekezni kell. S38 Ha a szellızés elégtelen, megfelelı
légzıkészüléket kell használni! S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Újrahasznosítás az érvényes jogi szabályozások szerint. Biztonsági adatlap igényelhetı a Selena
Hungária Kft.-nél. Tartsuk be a szokásos egészségügyi elıírásokat!
Ennek a Mőszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.
Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszemőséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján
helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának a körülményei nem állnak ellenırzésünk
alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak
róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott,
speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére,
illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékrıl bebizonyosodik,
hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan
elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz,
vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelısséget minden véletlenszerően
bekövetkezett vagy késıbb bekövetkezı kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy
értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.

