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Glasurit® Lufttrocknungsadditiv voor
Grundfüller G / Z

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden
onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze
gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze
uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste
versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De
ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.
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Toepassing: Additief voor versneld drogen aan lucht van Glasurit® 2 component grondvullers op verticale en horizontale
vlakken.
Door gebruik van 522-55 is het oppervlak sneller stofdroog. Gespoten delen zijn snel hanteerbaar en de
tijd tot montagevast en poetsen wordt aanzienlijk verkort. 522-55 is bijzonder geschikt voor bedrijven die
energie sparen en grondvuller drogen bij temperaturen beneden 60°C. Door gebruik van 522-55 kan de
doorlooptijd in de combi-cabine en droogkamer aanzienlijk worden verkort.
522-55 is vooral geschikt voor kleine reparaties.

Eigenschappen: Kortere droogtijd bij kamertemperatuur
Sneller montagevast en te poetsen

Opmerkingen: Gebruik Glasurit 522-55 alleen bij omgevingstemperatuur boven 20°C.
Omgevingstemperatuur en laagdikte kunnen de drogingseigenschappen fors beinvloeden. 522-55
uitsluitend gebruiken in 285-505, -555, -655.
522-55 verkort de potlife.

Systeem Grondvuller

Mengverhouding 4 : 1 : 1
100% op vol.

 
285-505
285-555
285-655

Verharder 25% op vol. 929-55

Verdunning 25% op vol. 522-55

Spuitviscositeit
DIN 4 20°C

 Potlife bij 20°C: 35 min.

Bovenbeker
Spuitdruk

Volgens Technisch Informatieblad van het product waarin 522-55 wordt gebruikt.

Aantal lagen 2 Laagdikte: ongeveer 50 - 70 µm

Droging: 20°C ongeveer 40 min.

Schuren Hand P800

Schuren Excentrisch P400 - P500


