DANA LIM

A/S

Produktinformasjon:

Glattemiddel
Minimerer risiko for fugeslipp. Til alle fugemasser.
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Glattemiddel er et spesialutviklet glattemiddel til glatting av
silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl.
Glattemiddel minimerer risikoen for fugeslipp og gjør at fugemassen kleber
mindre til fugepinnen. Kan brukes både til tørre og våte fugepinner.
Glattemiddel gir mulighet for etterfylling av fugen.

Glattemiddel er et spesialutviklet glattemiddel til glatting av
silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl. Glattemiddel
minimerer risikoen for fugeslipp og gjør at fugemassen kleber
mindre til fugepinnen. Kan brukes både til tørre og våte
fugepinner.

Fysiske / kjemiske data:
Farge:
Konsistens:
Tetthet:
pH:
Holdbarhet:

Transparent Tynt
flytende ca. 1,0
kg/liter
ca. 7
Min. 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
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DANA LIM

A/S

Bruksanvisning:
Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Anvendelse:

Glattemiddel anvendes ufortynnet. Glattemiddel sprayes med vann direkte på fugemassen
hvorpå det glattes med enten en tørr eller våt fugepinn.
Som alternativ kan fugepinnen dyppes direkte i glattemiddelet før fuging.

Bemerk at det er mulig å etterfylle fuger som er glattet med Glattemiddel.
Vær oppmerksom på at Glattemiddel kan forårsake korrosjon hvis den anvendes på stål. Sørg for å
fjerne overskuddsmateriale fra glassplater. P å porøse plater kan det forekomme farveforskjeller og
det kan derfor være en god idé å teste Glattemiddel på gjeldende overflate. Glattemiddel bør
ikke anvendes på vannabsorberende overflater, da det er risiko for at overflaten blir skadet.

Rengjøring:

Glattemiddel kan fjernes med vann.

Sikkerhet:
Helsefareklasse:
Brannfareklasse:

Ingen
Ingen

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.

Vår informasjon er baseret på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og
arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås
ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke
produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.
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