
Bedolgozása:

Termékadatok: 

Alapanyag bázis: alumíniumszilikát
Max. felhasználási hőmérséklet: [°C] FP 1000=1050; FP 1260=1150
Kötésfajta: vegyi
Felhasználhatóság/tárolás: 6 hónap, száraz helyen
Bedolgozási víz/mennyiség: igény szerint
Száraz sűrűség/anyagszükséglet: [t/m3]   1,5
Kémiai összetétel: [%]              Al2O3=60
Kötési idő: [perc] 35-ig
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•  Samott téglák beágyazásához

Kerathin P plasztikus massza – vegyi kötésű

Tulajdonságai és alkalmazási területei:

•  Homogén, felhasználásra kész plasztikus massza aluminiumszilikát-gyapotból és szervetlen kötőanyagokból
•  Kerámia- és fém idomok közti fugák tömítéséhez
•  Kemenceajtók, tisztítófedelek, füstcsövek, stb. tömítéséhez
•  Kerámia idomok és kemencebélések repedéseinek és fugáinak tömítéséhez, javításához

Bőrizgató hatású
Rákot okozhat

•  A konzisztenciát ivóvíz hozzáadásával és megfelelő elkeverésével állíthatjuk be (kivétel a tubusos kiszerelés) 
•  Addig kevergessük, amíg krémes állagot nem kapunk
•  Kisebb javításokhoz, ill. tömítésekhez a tubusos / egyéb esetekben a vödrös kiszerelést válasszuk
•  A masszát kanállal vagy spatulyával hordjuk fel
•  Az alap tiszta és zsírmentes legyen
•  Vastagabb rétegek bedolgozásánál a száradás után kis "gőztelenítő" lyukakat szúrjunk rácsalakban a masszába (30-50 mm távolságban)
•  Száradási időt nem kell figyelembe venni, hőmérsékleti behatás a bedolgozás után azonnal is lehetséges
•  Az edény gondos lezárása után helyezzünk fóliát a massza felületére

Veszélyes anyag: a kemikáliákról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag

•  szilikogén anyagokat és alumíniumszilikát-gyapotot tartalmaz
•  a bedolgozás során por képződhet
H-mondat

Belélegezve ártalmas

www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com 

P-mondat
Használat előtt minden biztonsági utasítást el kell olvasni és értelmezni
Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögessük a szemünket. Az esetleges 
kontaktlencséket lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább. Tartós panaszok esetén 
forduljunk orvoshoz.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
• Bőséges vízbevitel
• Orvoshoz fordulni

Gyártó/ Forgalmazó:
RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052
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