RESIFLEX 40FC
ELAST K DERZ DOLGU MACUNU

TANIM
ÖZELL KLER

KULLANIM ALANI

KULLANIM YER

AMBALAJ VE RENK
RAF ÖMRÜ

CIBAFLEX 40FC, poliüretan esasl , tek komponentli,
yüksek kaliteli bir derz dolgu malzemesidir.
-kullan m kolayd r
-zamanla sertle mez, kal c elastikiyet
-yüksek yap ma mukavemeti
-bir çok kimyasala dayan kl d r
-tüm mühendislik ve in aat sektöründeki her türlü derz
doldurma ve yap t rma uygulamalar nda
-vibrasyon tesirinde kalacak yap t rma i lerinde
-metal elemanlar n yap t rma ve derz dolgular nda
-beton dö emelerin büzülme derzlerinde
-tavan panellerinin yap t r lmas nda
-metal elemanlar n elastik olarak yap t r lmas nda
renk: beyaz, aç k gri, siyah
ambalaj: 310 ml. kartu ve 600 ml. sosis
5-25° C'de, kuru ortamda kapal ambalaj içinde 9 ay

NOT
Bu yay ndaki bilgiler iyi niyete dayanmaktad r; bildiklerimizin bugünkü durumunu yans tmaktad r; ancak kullan ld ko ullar denetimimiz d nda bulundu undan, önerilerin hiç biri teminat alt nda de ildir. Sat nal c lar
ve kullan c lar ürünlerimizi kendi ko ullar ve gereksinimleri çerçevesi içinde de erlendirmelidirler.

TEKN K B LG

YÜZEY

DERZ BOYUTLARI

UYGULAMA

NAKL YE B LG LER

ET KET

SA LIK
ÖZELL K
STANDARD/ONAY

Köken:Poliüretan
K vam:Macun
Kürlenme ekli:Rutubet
Yüzeysel kürlenme: yak. 15 dakika (20° C/% 65 nispi
nem)
Kürlenme süresi: 3 mm./24 saat(20° C/% 65 nispi nem)
Sertlik: 40±5 Shore A
Rötre: max. % 4
Yo unluk: 1.26 gr/cm
S cakl k dayan m : -30° - +90°C
Elastik geri dönme: > % 80
Kopmada uzama: > 600 (DIN 53504)
Elastisite modülü %100: 6 kg/cm² (DIN 53504)
Maksimum deformasyon: % 15
Maksimum çekme: >15 kg/cm² (DIN 53504)
Zemin: Tüm yap malzemeleri (cam hariç)
Zemin durumu:Temiz, kuru ve ya s z
Yüzey haz rl : Poroz yüzeyler Primer 100 ile
astarlanmal d r.Poroz olmayan yüzeyler için astar
gerekmez. Baz plastik ve boyal yüzeyler için Ciba primer
tablosuna bak n z.
Minumum geni lik: 2 mm.
Maksimum geni lik: 10 mm.
Minumum derinlik: 2 mm.
Öneri: Geni lik = derinlik
Uygulama ekli: Uygun tabanca ile
Uygulama s cakl : +1° C - +30° C
Temizleme: Uygulamadan hemen sonra tiner ile
Yüzey düzeltme: Yüzey sertle meden sabunlu su ile
Onar m: Cibaflex 40 FC ile
Karayolu: ADR: Serbest
Denizyolu: IMDG: Serbest
Havayolu: ICAO/IATA-DGR: Serbest
UN numaras : Yok
Sembol: Yok
R-s n f : Yok
S-s n f : Yok
Genel hijyenik önlemler al nmal d r.
Oksidasyon kurumal boyalarla boyand nda boyan n
kurumas nda sorun ç kabilir.
-Fransa: Mastic Elastom×re 1° cat (label SNCF)

