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SOPRAMASTIC 200
Beschrijving
Toepassing

Eigenschappen

Verpakking

Verwerking

Voegmastic op basis van bitumen en synthetisch rubber.

Wordt gebruikt voor het dichten van scheuren, barsten en voegen, alsook
voor het herstellen van daken.

Uitzicht

Zwart

Samenstelling

Elastomeerbitumen, vluchtige
solventen, vezels en minerale
vulstoffen

Droogrest (indicatieve waarde)

NPD

Volumemassa bij 25°C (indicatieve
waarde)

1100 kg/m3

Droogtijd (indicatieve waarde)

4 u à 24 u, afhankelijk van de
temperatuur en de relatieve
vochtigheid

Vlampunt °C

+ 15 °C

Kokers van 310 ml

Sopramastic 200 wordt aangebracht met een pistool op alle zuivere en
onbeschadigde oppervlakken. Het heeft een uitstekende hechting op de
meeste materialen zonder voorafgaandelijke behandeling met een primer.
Verwerken bij temperaturen boven 5°C.

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de
samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de
voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.
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Reiniging
Bijzondere
aanwijzingen

Kwaliteitscontrole

White spirit

Sopramastic 200 is een licht ontvlambaar product. Tijdens verwerking
onstekingsbronnen verwijderd houden. Dampen niet inademen. Niet roken
tijdens de verwerking. Contact met huid en ogen vermijden. De verpakkingen
bewaren in goed geventileerde ruimten en beschut tegen de zon. De
aanwijzingen op de verpakking raadplegen. Voor meer gegevens: zie
veiligheidsinformatieblad.

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn
producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels EN ISO
9001:2008 en EN ISO 14001:2004
ISO 9001
ISO 14001

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de
samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de
voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

