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MARILATEX
BEΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Περιγραυή Προϊόντος

Πλεονεκτήματα

Τν ΜΑRILATEX® είλαη έλα εηδηθό βειηησηηθό γαιάθησκα
ηζηκεληνθνληακάησλ πνπ βειηηώλεη πνιιαπιά ηηο ηδηόηεηεο ηεο
έηνηκεο ηζηκεληνθνλίαο ή ηεο θόιιαο πιαθηδίσλ. Τν
MARILATEX® πξνζηίζεηαη ζην λεξό αλάκημεο ηνπ θνληάκαηνο
θαη ησλ ζνβάδσλ.
Τα θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε πξνζζήθε
MARILATEX® παξνπζηάδνπλ
θαιύηεξε πξόζθπζε ζην
ππόζηξσκα, κεγαιύηεξε ζηεγαλόηεηα, κεγάιε ειαζηηθόηεηα,
κηθξόηεξε ζπξξίθλσζε θαη βειηησκέλε αληίζηαζε ζηελ ηξηβή
θαη ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο.

Πξνζδίδεη ειαζηηθόηεηα
Απμάλεη ηελ επηθαλεηαθή ζθιεξόηεηα.
Πξνζδίδεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε
Αξαηώλεηαη κε λεξό, κε απνηέιεζκα ρακειό θόζηνο.
Με ηνμηθό.

Φρήσεις

Κατανάλωση

Τν MARILATEX® είλαη έλα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο αθξπιηθό
γαιάθησκα πνπ βειηηώλεη ηηο ηδηόηεηεο ζε:

Tν MARILATEX® πξνζηίζεηαη ζην λεξό αλάκημεο
ηνπ θνληάκαηνο ζε αλαινγία από 1:1 εώο 1:4.
5-10% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ

Σπγθνιιεηηθό θνλίακα
Επηζθεπαζηηθέο ηζηκεληνθνλίεο ζθπξνδέκαηνο
Σηεγαλό θνλίακα
Σνβάδεο
Κνληάκαηα ηνηρνπνηίαο
Κόιιεο πιαθηδίσλ
Σηξώζεηο κε αληνρή ζηε ηξηβή.

Σηεγαλό θνλίακα:
Σπγθνιιεηηθό θνλίακα:
Kνλίακα ηνηρνπνηίαο:
Kόιια πιαθηδίσλ:
Σνβάδεο:

MARILATEX®:λεξό=1:1
MARILATEX®:λεξό=1:1
MARILATEX®:λεξό=1:2 έσο 1:4
MARILATEX®:λεξό=1:2
MARILATEX®:λεξό=1:3 έσο 1:4

Αλζεθηηθό ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ ηνπ
Τζηκέληνπ. Σπκβαηό κε όινπο ηνπο ηύπνπο ηζηκέληνπ

Τετνικά στοιτεία
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Σύλζεζε
Εηδηθό βάξνο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Σπλζεηηθό γαιάθησκα
3
1,05+ 0,05 gr/cm

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
ASTM D 1475

Ευαρμογή
Προετοιμασία σποστρώματος
Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ πνιπκεξηζκνύ θνληάκαηνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη
κεηαμύ 10OC θαη 35νC.
To θνλίακα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη πάληα ζε βξεγκέλν ππόζηξσκα, λα πξνζζέηνπκε όζν ην δπλαηό ιηγόηεξν λεξό θαηά ηελ
παξαγσγή ηνπ θνληάκαηνο θαη λα θαηαβξέρεηαη θαηά ηελ σξίκαλζε. Τα αδξαλή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξέπεη λα είλαη θαιά πιπκέλα
θαη ζηε ζσζηή θνθνκεηξία.
Σσσκεσασία και αποθήκεσση
Τν MARILATEX® παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 20kg, 5kg θαη 1kg. Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο.
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50-350C. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ην όλνκα ηνπ
παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο.
Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Δελ ζαο
απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο δ ηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη
επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. Σε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε ρώξα
ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Εκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα ζην
πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο.

