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MŐSZAKI LEÍRÁS
ARTELIT Poliuretán alapozó PB-23O
Az ARTELIT Poliuretán alapozó PB-230 egykomponenső, poliuretán és oldószer-bázisú alapozó
nedvszívó és nem nedvszívó építési aljzatok alapozásához ajánlott. Az alapozó különösen alkalmas
felületek portalanítására. Poliuretán alapú parkettaragasztók használata elıtt használandó. Különösen
ajánlott a következı termékekhez:
- ARTELIT Poliuretán parkettaragasztó PB-130
-ARTELIT Kétkomponenső poliuretán parkettaragasztó PB-140
Használata ajánlott a következı felületekhez:
- beton
- fa
- anhidrit összetételek
- cement felületek
- önterülı anyagok
- farostlemez
ELİNYEI:
•
•
•
•
•
•
•

elısegíti a poliuretán alapú ragasztók tapadását
erısíti az aljzatokat
megköti a port
vízállóvá teszi az aljzatokat
gyorsan szárad
könnyen felvihetı
alkalmazható padlófőtés esetén is

TIPIKUS ALKALMAZÁSI MÓDOK:
-

nedvszívó és nem nedvszívó felületek alapozása poliuretán ragasztók alkalmazása elıtt

TECHNIKAI ADATOK:
Összetétel:
Szín:
Oldhatóság:
Hígítás:
Felvitel:
Felhasználási hımérséklet:
Teljes kötési idı:
Kiadósság:
Tőzveszélyesség:

poliuretán gyanta, szerves oldószer
rózsaszín
etil acetát
1:1 nedvszívó felületeknél
1:2 vagy 1:3 kevésbé nedvszívó felületeknél
ecsettel vagy hengerrel
+10°C - +25°C
24 óra
250-450 ml/m²
tőzveszélyesség

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Elıkészítés: A kezelendı felület legyen száraz, tiszta, egyenletes és szilárd. A repedezett
fedırétegeket drótkefével távolítsuk el! Az alapozót használat elıtt keverjük fel, és ha szükséges,
hígítsuk megfelelı oldószerrel (1:2 vagy 1:3 arányban nem nedvszívó felületeknél, 1:1 arányban
nedvszívó felületeknél). A jól bekevert alapozó nem hártyásodik a felületen.
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Alkalmazás: Vigyük fel az alapozót ecsettel vagy hengerrel! A felületet az alapozó száradása után
használjuk!
LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:
Termékkód

Őrtartalom

Csomagolás

db/karton

5.03.1
5.03.2

4,5 kg
9 kg

fémdoboz
fémdoboz

1
1

1 EUR- raklapra
jutó standard
darabszám
147
55

Garantált raktározási idı a gyártás napjától számított 12 hónap, bontatlan, eredeti csomagolásban.
Tárolási hımérséklet: +5°C - +30°C-ig.
Szállítási információ:
Közúton: ADR/RID
(határon át):
3 osztály, 31c pozíció

Tengeren: IMDGmentes

Légiúton: ICAO-TI és
IATA-DGRmentes

UN szám: 1123

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELİIRÁSOK:
Tartsuk be a szokásos egészségügyi elıírásokat! Biztonsági adatlap igényelhetı a Selena Hungária
Kft.-tıl. R10 Kevésbé tőzveszélyes. R20Belélegezve ártalmas. R36/37/38 Szem és bırizgató hatású,
izgatja a légutakat. S42/43 Belélegezve és bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 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! S25
Kerülni kell a szembejutást. S33 A sztatikus feltöltıdés ellen védekezni kell. S36/37 Megfelelı
védıruházatot és védıkesztyőt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell
hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,
az edényt/csomagolóburkot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
További elıírások: A termék maradékát és a dobozt a helyi hivatalos rendelkezésekkel összhangban
kezeljük!
F –tőzveszélyes
Xn - ártalmas
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.

