Duracon®

Duracon® 405
Produktdatablad
Produktbeskrivelse
®
Duracon 405 er en tyntflytende klar væske, basert på MMA.
Viskositet v/ 20 ºC: < 1 mPa*s
Bruksområde
Duracon 405 benyttes som glattemiddel ved legging av mørtelbelegg.
Duracon 405 er også velegnet til rengjøring av leggebrett og annet verktøy.
Utjening og glatting av mørtel er vesentlig enklere dersom stålbrettet/leggesverdet fuktes med Duracon 405
Miljø og helse
®
Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blandning og bruk av Duracon 405.
Hvis produktet kommer i øynene skyll lenge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart
med såpe og vann.
®

Duracon 405 er brannfarlig. Flammepunkt 11,5 ºC. Hold produktet borte fra gnister og åpen ild. Røyking
ikke tillatt. Elektrisk verktøy og utstyr som brukes under utførelse skal være eksplosjonssikre. For videre
®
informasjon, se sikkerhetsdatabladet for Duracon 405.
Ved utførelse
Duracon 405 kan brukes om igjen flere ganger. Lagring og transport må skje i forsvarlig lukket emballasje.
Dersom Duracon 405 blir tilført for mye harpiks/herdepulver, kan det dannes klumper eller flak. I slike tilfeller
må den brukte 405 erstattes med ny.
For å bli kvitt brukt Duracon 405, tilsett inntil 10% 405 i ferdigblandet, uherdet MMA (rester fra blandinger
etc.), og la det herde før det kastes.
Farge
Klar (fargeløs)
Densitet
Duracon 405:

Ved 25°C

0,94 kg/l

Lagring
6 måneder i uåpnet forpakning.
Lagringstemperatur mellom 15°C til 20°C.
NO-2013-1

Forpakning
Produktet leveres i følgende forpakning:
20 kg spann.

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK
MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og
erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver
som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig
dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.
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