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ALSAN 071
ALSAN 071 är ett flytande förtjockningsmedel för att öka viskositeten och tixotropin i Alsan PMMA
produkter.

Material
Förtjockningsmedel.

Egenskaper
Effektiv direkt efter omrörning.

Användningsområden
ALSAN 071 är ett flytande förtjockningsmedel som används för att göra Alsan PMMA produkter tjockare
innan applicering på lutande eller vertikala ytor.

Förpackning
1 kg metallburk.

Färg
ALSAN 071 är ljusgul.

Förvaring
Förvaras i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (>
30 °C) till och med under korta tid, till exempel på arbetsplats. Produkterna får inte utsättas för direkt
solljus eller förvaras i fordon. Oöppnade produkter har en hållbarhet på minst 12 månader. Återförslut
behållarna så att de är lufttäta.

Förbrukning
Beroende på den önskade effekten kan mellan 0,5 till 2 % förtjockningsmedel tillsättas Alsan PMMA
produkter (t.ex. Alsan 770).
I fallet med flerkomponentprodukter, t.ex. Alsan 870 RS (som består av Alsan 870 R baskomponent och
Alsan 870 S sand), beräknas mängden alltid efter baskomponenten, så i detta fall Alsan 870 R.
Se produktbladet för Alsan PMMA produkter för mer information om de rekommenderade mängderna.

SOPREMA NV förbehåller sig rätten att förändra material innehåll och följaktligen pris utan förvarning. Således accepteras endast beställningar i överensstämmelse med de förutsättningar och
tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.
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Tekniska data
Densitet:

1,15 g/cm³

Appliceringsanvisningar
Appliceringsutrustning/verktyg
Passande blandare (ex. färgblandare)
Blandning
Tillsätt förtjockningsmedlet till den flytande Alsan baskomponenten långsamt och under omrörning. Blanda
noggrant för att uppnå en jämn fördelning. Låt vila i ca 5 minuter och rör om på nytt. Den tixotropa
effekten inträffar omedelbart efter omrörning. Först därefter bör Alsan 070 katalysator tillsättas (se
produktblad för de produkter som används). Se produktinformationen för aktuella Alsan PMMA produkter
för exakta detaljer.

Säkerhetsinformation och risker
Se säkerhetsdatabladet för den aktuella produkten.

Kvalitet
SOPREMA ställer höga krav på kvaliteten på sina produkter.
Därför arbetar vi i enligt EN ISO 9001:2008 och EN ISO 14001:2004.

Allmän information
Ovanstående information, i synnerhet information om produktapplicering, är baserad på omfattande
utveckling och många års erfarenhet. Den tillhandahålls enligt den kunskap vi har. Men de många kraven
och villkoren på plats innebär att det kan vara nödvändigt att produkten testas under dessa förhållanden
för att säkerställa att den är lämplig för det avsedda ändamålet under dessa villkor. Kontakta Soprema
för mer information. Endast den senaste versionen av dokumentationen är giltig. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar för att återspegla tekniska framsteg och förbättringar av våra produkter.

Marnix DERKS
Teknisk chef
SOPREMA NV förbehåller sig rätten att förändra material innehåll och följaktligen pris utan förvarning. Således accepteras endast beställningar i överensstämmelse med de förutsättningar och
tekniska specifikationer som gäller vid orderdatum.

Tel. : +46-(0) 8-646 35 00 ● Fax. : +46-(0)8-646 35 50
www.soprema.se ● E-mail : info@soprema.se

2/2

