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Lehké minerální plnivo
Barva: Šedá
Hustota: 0,60-0,85 g/cm3
Měrná hmotnost: 0,35 – 0,4 g/cm3
Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.
Balení: 20 kg

AC-9004

Anorganické plnivo
Barva: Bílá
Hustota: 2,4 g/cm3
Měrná hmotnost: 1,6 g/cm3
Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.
Balení: 25 kg, 1000 kg

AC-9101

PVA formovací plnič
Film vytvářející Polyvinyl-Alkohol-Separátor, může být použit jako plnič pro porézní
povrchy
Barva: Zelená
Hustota: 0,95 g/cm3
Balení: 4,5 kg

AC-9102

Pastový separátor
Separátor na bázi vosku pro všeobecné použití. Leštitelný povrch.
Barva: Bílá
Hustota: 0,8 g/cm3
Balení: 12x1 kg

AC-9103

Tekutý separátor
Tekutý separátor na bázi vosku pro oddělení všech povrchů a detaily obsahujících
forem a povrchů. Leštitelný povrch.
Barva: Bílá
Hustota: 0,72 g/cm3
Balení: 6x0,75 kg, 4x3,75 kg
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Skladování
Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba
skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkratší
době.

Hygiena při práci
Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa při zacházení
s jednotlivými komponentami a při zpracování. Dbejte pokynů na platných bezpečnostních listech
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Naše technické rady pro zpracování materiálů odpovídají dnešnímu stavu
našich znalostí. Přesto nezapomínejte na vlastní zkoušky materiálů
v souvislosti s Vaším konkrétním použití, zkušenostmi atd. Vlastní použití
materiálů je mimo naši kontrolu a jste za ně plně odpovědni. Zaručujeme
bezvadnou kvalitu odpovídající našim všeobecným podmínkám prodeje a
dodání.

