Mycoflex 251
Egykomponensű univerzális alapozómáz
fugatömítő anyagokhoz
A termék tulajdonságai:
egykomponensű, poliuretán bázisú univerzális alapozóanyag

Alkalmazási területek:
nedvszívó aljzatokon alkalmazható, felhasználásra kész alapozómáz Mycoflex fugatömítő anyagokhoz

Kivitelezési tudnivalók
Kivitelezés
A Mycoflex 251 egy felhasználásra kész alapozómáz
fugatömítésekhez nedvszívó aljzatokon. A kenés
puhaszőrű ecsetekkel történik. A kontaktfelületek
legyenek szilárdak, szárazak, tiszták, ne legyen rajtuk
por-, olaj- vagy zsírszennyeződés. Az alapozómáz
teljes felületen hatoljon be a hézagok széleibe.
Célszerű a fugák széleit szalaggal leragasztani, majd a
ragasztást rögtön a fugatömítő anyag simítása után
eltávolítani.
Az
alapozómáz
anyagszükséglete
szempontjából a tömítendő hézag mélysége és az
aljzat nedvszívó képessége a mérvadó. Az alapozómáz

kenése és fugatömítő anyag bedolgozása közötti
várakozási idő 20°C hőmérséklet mellett legalább 1,
legfeljebb 6 óra. Hosszabb várakozási idő esetén újbóli
alapozásra lehet szükség. 10°C alatti hőmérséklet
esetén a minimális várakozási idő 2 óra.
Biztonsági utasítás
Mind a Mycoflex 251 alapozómáz, mind a fugatömítő
anyagok feldolgozása során kérjük figyelembe venni a
göngyölegeken feltüntetett veszélyességi jelöléseket és
biztonsági tudnivalókat.
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Mycoflex 251 műszaki adatok
jellemző

mértékegység

érték

bázis

megjegyzés
poliuretán, nedvesség-edző

sűrűség

g/cm

anyagszükséglet

g/m

viszkozitás

3

2

0,9

–

80-120

az aljzat adottságaitól függően

mPa˙s

30

23°C és 50% rel. páratartaom mellett

szilárdtest-tartalom

%

24,5

feldolgozási hőmérséklet

°C

+8 – +30

várakozási idő a fugázásig

óra

kb. 1-6

levegő-/anyag-/aljzathőmérséklet

Mycoflex 251 termékjellemzők
alapszín

sárgás transzparens

szállítás

1 literes doboz, kartononként 3 db

tárolás

Hűvös (20°C alatti) és száraz helyen, bontatlan eredeti csomagolásban
tartva a tárolhatósági idő kb. 6 hónap. Fagytól védett helyen tartandó!

ártalmatlanítás

A csomagolás tartalmát kérjük maradéktalanul eltávolítani. További
tudnivalók az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások
ártalmatlanítási koncepciója” c. MC-kiadványban, amelyet igény
esetén készséggel megküldünk.

Biztonsági utasítások
Kérjük, vegye figyelembe a címkéken, a biztonságtechnikai adatlapokon és az "Általános feldolgozási
tudnivalók bevonóanyagok és reaktív műanyagok biztonságos kezeléséhez" c. fejezetben feltüntetett
veszélyességi jelzéseket és biztonsági útmutatásokat. GISCODE: PU50

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek.
Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén
értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató
tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki
szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.
07/11 sz. kiadás. Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. Műszakilag átdolgozott, új
kiadás esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.
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