DECKSHIELD ACCELERATOR B3
En akselerator til bruk sammen med Deckshield System
Bruksområde
For å få en raskere klebefri overflate på Deckshield SF, Deckshield Finish og Flowgrip F1 Mortar.
Fordeler
Redusert tid for overmaling.
Raskere belastning.
Lett å blande i produktet.
Løsemiddelfri
Forpakning
2.5 og 5 kg spann.
Miksing
Tilsett akselerator B3 til Base A i mengde som spesifisert i tabell på neste side. Bland disse to komponenter godt før herder
B tilsettes. Vær sikker på at produktene er godt mikset. Bruk en saktegående drill
Advarsel: IKKE tilsett Akselerator B3 direkte i Hardener B.
Påføring
I og med at “ åpen “ tid reduseres ved bruk av Akselerator B3, er det viktig å benytte materialet med en gang det er blandet.
Påfør også neste blanding fortløpende slik at man unngår at foregående blanding herder.
Lagring og levetid
Lagret tørt, uåpnet ved 10 - 35 oC, holdbarhet vil være min. 12 mnd. Sikre at produktet ikke lagres i temp. under 0 oC .
Helse og Miljø
Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS datablader , disse
kan fåes ved henvendelse til Peran AS eller Flowcrete Group.
Ytterligere informasjon
Når andre produkter skal benyttes sammen med dette materialet må dette sjekkes med de teknisk datablad. Dette for å være
sikker på at de er kompatible med hverandre.
Flowcrete har et meget god teknisk og praktisk kjennskap som er bygget opp etter mange års erfaring. Vi er derfor glade for
å kunne bistå enten pr. tlf. eller om det er et ønske å besøke vårt tekniske senter i Sandbach.
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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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