CURFER
Tan›t›m

Özellikler

CURFER suda da¤›lm›ﬂ yüksek akrilik polimer bazl› bir reçinedir.
CURFER aﬂ›nmay› önleyici bir kaplamad›r
CURFER, UV' ye karﬂ› önemli bir dirence sahiptir.

Fiziki durum
Hacimsel kitle
(ASTM D1475, 20 °C)
Kuru madde
(ASTM D1644/a)
Parlama noktas›
(DIN 53 213)
Kurutma
AFNOR s›n›fland›rmas›

Saklama ve tüketim

Bidonlar
Tüketim
Stoklama
Renk

Kullan›m alan›

CURFER
Likit (s›v›), kuruduktan sonra
mat saten kauçuk görünüm
Yaklaﬂ›k 1260 kg/m3
~ % 67 kilo olarak/yaklaﬂ›k % 58
hacim olarak
Tutuﬂmaz
~ 6 saat sulu da¤›l›mda saten ve akrilik boyamalar
veya parlak alkid laklar ile kapat›labilir
I familyas›, 7b2 s›n›f›

CURFER
1,5 kg ve 20 kg
800 gr/m2 yaklaﬂ›k olarak
(Bu da 365 mikronluk kuru bir kal›nl›¤a denk gelir)
En az 24 ay, orjinal kapal› ambalajda donmayacak ﬂekilde
kuru ve serin bir yerde
Gri, bej, yeﬂil, beyaz, kahverengi, kiremit k›rm›z›s›

- Kurﬂun, çinko, bak›r, alüminyum, metalleﬂmiﬂ ve galvanizli çelik, demir, özel alaﬂ›mlar
ve demir üstünde aﬂ›nmay› önleyici kaplama…
- % 25 su ile suland›r›lm›ﬂ: Kaplamalar, seramik, kiremitler, cam gibi gözeneksiz veya az
gözenekli destek üstünde asma yata¤›…
- Çözücü ve kurﬂun içermeyen, uygulanmas› kolay, dayan›kl›, su geçirmez elastik (% 200)
kauçuklu kaplama.
- Birçok kimyasal ürüne, tuzlu sise, hava koﬂullar› ve aﬂ›nmaya karﬂ› mükemmel direnç.

Uygulama

Kullan›m:
Uygulama koﬂullar›: 8 °C ve 55 °C aras›nda s›cakl›k ve maksimum nem % 80.
Özellikler: Kurutmaya olanak vermek için ilgili yerleri iyi havaland›r›n›z. Anl›k durma olmas›
durumunda, f›rçay› suda ›slanmaya b›rak›n›z. Kulland›ktan sonra aleti su ile çalkalay›n›z.
Yüzeyin haz›rlanmas›:
- Aﬂ›nma önleyici kaplamada oldu¤u gibi klasik pas ç›karma prosedürlerini uygulay›n›
(Sa2 kumlama, St2 demir f›rças›).
- Yüzeyi ya¤dan ar›nd›r›p temizleyin ve süngertaﬂ›yla parlat›n.
Uygulama:
- Rulo/f›rça: 400 gr/m2'lik 2 kat (suland›r›lmam›ﬂ CURFER'› uygulay›n›z).
- Püskürtme: 800 gr/m2'lik 1 kat (% 2 veya 3 oran›nda su ile suland›r›n›z).
- Aletlerin temizlemesini su ile yap›n›z.

Hijyen, sa¤l›k ve çevre :
Ulaﬂt›rma kodlar›: ADR s›n›fland›rmas› : yok
UN kodu
: yok
Her türlü ek bilgi için, güvenlik bilgi föyüne bak›n›z.
Kalite kontrol:
SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir.
Bu yüzden, ISO 9001/EN 29001, BSI sertifikal› kalite sigorta sistemi uygulanmaktad›r.
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