PLASTISK TRE
TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE
Hurtigtørkenede trereparasjonsmasse

BRUKSOMRÅDE
For utfylling av hull og sprekker hovedsakelig i tre, men produktet på tre, stein, metall og liknende materialer.

ARBEIDSBESKRIVELSE
1. Se till at påføringsstedet er rent og tørt. 2. Påfør massen med en stålsparkel. Ved dypere hull lan det være nødvendig å legge
på massen i flere skikt. La massen tørke mellom hvert skikt. Den tørre massen kan etterbehandles og males som tre.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet er brannfarlig og inneholder løsningsmidler. For ytterligere informasjon, se HMS-bladet (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS
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Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser
til også våre anvisninger og anbefalinger, er
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring
Materialtype

1-komponent, løsningsmiddelbasert

Konsistens

Myk, smidig masse

Herdemåte

Fordampning av løsningsmiddel

Densitet

1,0 kg/liter

Arbeidstemperatur

Over +10°C

Brannfarlig

Ja

Lagring

1 år i uåpnet forpakning

Farger

Teak, eik og furu

Forpakning

75 ml på blister

Egenskaper etter påføring:
Tørking

30-45 min beroende på skikttykkelse og temperatur

Overmalningsbar

Ja

Rengjøring

Cellulosefortynning

Klebefri

5-10 min
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser
til også våre anvisninger og anbefalinger, er
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

