Ortolan SEP 731
Kémiai leválasztószer sima zsaluzatokhoz
A termék tulajdonságai:
•
•
•
•
•
•

Kiváló leválasztó hatás
Felhasználásra kész
Könnyen szórható
Óvja és ápolja az acélzsaluzatot
Zárt filmréteget képez, megakadályozza a rozsdásodást
Különlegesen vékony filmréteget képez

Alkalmazási területek:
•
•
•

Alkalmas fém,- és műanyagzsaluzatokhoz
Látszóbeton felületekhez
Fűtött zsaluzatokhoz +80ºC-ig

Feldolgozás
Az Ortolan SEP 731-t a száraz, tiszta és a
betonmaradékoktól megtisztított zsalufelületre kell
ecsettel,
ronggyal
vagy
műanyagszivaccsal
egyenletesen és takarékosan felhordani. A felesleges
anyagot gumilehúzóval el kell távolítani.

0ºC alatti hőmérséklet megváltoztatja az anyag
viszkozitását és minőségét. Az anyagon fagy miatt
jelentkező sötét elszíneződések meleg hatására újra
eltűnnek. Az Ortolan SEP 731 optimálisan 0ºC fölötti
anyaghőmérséklet esetén hatékony.

Az Ortolan SEP 731 emulgeátormentes anyag, így a
zsaluzatra felvitt leválasztó filmréteg nedvessége nem
károsul, ezért messzemenőkig esőálló. A mechanikai
tulajdonságai alapján a filmréteg még csapóesőtől is
véd. Hosszabb állásidő esetén a lekezelt zsalufelületet
ellenőrizni kell és ha a filmréteg sérült, akkor Ortolan
SEP 731-gyel újra kell kezelni.

Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerekre
vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az
Ortolan SEP 731 biztonságtechnikai adatlapot.
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Ortolan SEP 731 műszaki adatok
3

Sűrűség

0,84 g/cm

Anyagszükséglet

15-40 ml/m nem nedvszívó zsaluzathoz

Gyulladáspont

40ºC

Saját minőségbiztosítás

DIN EN ISO 9001

Bázis

Ásványi olaj additívekkel, oldószertartalmú

Szín

Sárgás

Állag

Folyékony

Tárolás

12 hónapig fagymentes helyen tárolva

Szállítási forma

1000-kg-os konténer, 200 l-es hordó vagy 30 l-es kanna

Hulladék ártalmatlanítás

Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat
maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kérésre szívesen megküldünk.
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A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben
megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül.
Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az
adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a
termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.
Kiadás: 06/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.
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