ALSAN 500 F
Tan›t›m

Özellikleri

ALSAN 500 F, kullan›ma haz›r tek bileﬂenli alifatik poliüretan esasl› renkli bir son kat kaplama
reçinesidir.

Fiziki durumu
23 °C'de hacimsel kütle
Viskozite
Kütle halinde kuru ekstre
Parlama noktas›
Alev alma
Kuruma
AFNOR NF T 36-055 s›n›fland›rmas›

Saklama ve tüketim

Kullan›m alan›

Uygulama

ALSAN 500 F
Kuruduktan sonra parlak görünüm, tek bileﬂenli
yar› ak›ﬂkan kendili¤inden düzelir (self-level)
1130 kg/m3 (± 50)
25 Po (±4)
77 % (± 4)
>21 °C
Kolayl›kla tutuﬂur
24 saat, Yaya trafi¤ine aç›lmas› 72 saat
I Familyas›, 6a s›n›f›

ALSAN 500 F

Ambalaj
Ortalama tüketim
Stoklama

5 kg ve 25 kg
300 gr/m2' li 1 kat
6 ay, gölgede ve ters çevrilmiﬂ bidonlarda

ALSAN 500 F s›v› su yal›t›m sistemi (SEL) ALSAN 500 için renkli bir son kat kaplama reçinesidir.
Kullan›m alanlar› yürürlükte bulunan talimat defterinde belirtilmiﬂtir.
ALSAN 500 F, temizlemeyi kolaylaﬂt›r›r ve ezilmeye karﬂ› dirençlidir.

ALSAN 500 astar üzerine, kullan›m klavuzunda belirtilen talimatlar do¤rultusunda rulo veya
f›rça ile 2 veya 3 kat uygulan›r.
Ürün, bileﬂenlerin birbiriyle kar›ﬂ›p homojen hale gelmesi için çalkalanmal›d›r.
Malzemelerin temizli¤i: Tiner.

Hijyen, sa¤l›k ve çevre:
- Yan›c›d›r: Öncelikle yanan herhangi bir maddeye karﬂ› ,tutuﬂabilir ürünlerle dolu tüm bidonlar
en az 10 metre uzakta olmal›d›r.
- ‹sosiyonat içerir: Üretim taraf›ndan iletilen talimatlara bak›n›z.
- Buhar› solumay›n›z.
- Cilt ile temastan kaç›n›n›z.
- Yutulmas› durumunda kusmay›n›z: derhal doktora baﬂvurunuz ve doktora ürün ambalaj›n›
gösteriniz.
- Her tür yan›c› madde veya k›v›lc›m kayna¤›n›n uza¤›nda tutunuz; sigara içmeyiniz.
- Ortam ›s›s›na uygun bir havaland›rma yap›n›z.
Her tür ek bilgi için , yürürlükte bulunan güvenlik bilgi föyüne bak›n›z.
Kalite kontrol:
SOPREMA her zaman için ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir. Bu yüzden, ISO
9001, BSI sertifikal› kalite sistemi uygulanmaktad›r.
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