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víceúčelové použití
okamžité utěsnění i pod vodou
dokonale opracovatelný a zpracovatelný
rychlé vytvrzení
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Charakteristika
Flegduo je 2 – komponentní epoxidový tmel určený pro
opravy na různých materiálů, utěsňování, formování, těsnění
a spárování, lepení rozdílných materiálů.
Flegduo lze mechanicky opracovat, brousit, vrtat, soustružit i frézovat.
S Flegduo je možné pracovat i pod vodou!
Použití
Na kov (např. hřídele, palivové nádrže, ulomené závity, lodě),
drahé kovy (okapy roury), litinu (vany, topná tělesa, bloky motorů), keramiku (sanita, kamna), dřevo (modely, hračky, nábytek), sklo (okna), kámen, beton, pryž., plast (sprchové kouty).
Návod k použití

Obecné informace

1) Místo aplikace dokonale očistěte, zdrsněte a odmastěte
výrobkem FLEGSOLVENT.
2) Oddělte požadované množství hmoty nožem a zbavte
ji ochranné fólie.
3) Složky promněte v čisté ruce tak, aby barva hmoty byla
stejná. Před prací použijte výrobek FLEGGLOVES
nebo latexové rukavice.
4) Naneste palcem, válečkem nebo špachtlí.
5) Doba zpracování 10 - 15 min. Na vlhkém povrchu či pod
vodou přitlačit Flegduo tak dlouho, pokud nezačne
vytvrzovat.
6) Přebytečnou hmotu odstraňte ještě před vytvrzením.
7) Hladký povrch dosáhnete položením polyethylenové fólie
na opravené místo a s ní se plocha hladce stlačí.

Skupenství (při 20 °C): pasta
Barva:
tmavošedá
Zápach (vůně):
lehký

Balení		

56 g

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí
Bod varu:

> 200 °C

Bod vzplanutí:

> 100 °C, metoda DIN 51758

Rozpustnost ve vodě:

nerozpustný, při 20 °C

Obsah organických
těkavých látek (VOC):

< 0,03 kg/kg

Obsah celkového
org. uhlíku (TOC):

< 0,03 kg/kg

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny na bezpečnostním listě a na etiketě.

