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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Allround Afdichtspray

overschilderbaar
voor binnen en buiten

WEICON Allround Afdichtspray is een hechtsterke, verspuitbare
kunststof voor de afdichting van lekkages. Het is speciaal
ontwikkeld voor het afdichten van de fijnste scheurtjes en naden
voor zowel binnen als buiten.

Het kan voor het eenvoudig afdichten van verschillende
toepassingen gebruikt worden, zoals bij dakgoten, wasbakken en
drainage pijpen, caravans, campers en boten, daken en ramen,
zwembad muren en vijverfolie, kelder- en ventilatieschachten.

Allround Afdichtspray hecht op vele oppervlakken zoals steen,
metaal, kunststof, hout, emaille en nog veel meer

De spray is overschilderbaar, watervast en weersbestendig. Het
beschermt metalen van corrosie en is vrij van bitumen en siliconen.

technische gegevens

Basis Styrol-Butadieen-Kautschuk

Geur oplosmiddel

Kenmerken Verzegeld betrouwbaar en snel

Bestendigheid Zeewater, vele oliën, zwakke basen en zuren

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur Grijs (RAL7037), zwart (RAL7021), wit (RAL9003)

oververfbaar na ca. 20 Minuten

droogtijd 2 - 4 Stunden

Temperatuursbestendigheid -50 - +100 °C

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11555400-22 Allround Afdichtspray 400 ml grijs
11553400 Allround Afdichtspray 400 ml wit
11554400 Allround Afdichtspray 400 ml zwart


