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A termék rövid leírása:
Szervetlen pigmentek, töltőanyagok diszperziója rövid és hosszú olajokat tartalmazó kötőanyagban.
Kiszerelési egység:
310 ml, 12 db/karton
Színválaszték: bézs
Tulajdonságok:
- Melegítés után vajszerű anyag, könnyen felhordható
- Megkötés után átfesthető
• alapozóval
• oldószeres, olajos, diszperziós festékkel
• zománc festékkel
- Megkötés után nem rugalmas
- Fagyveszélyes
- Hőállóság: -30°C - + 80 °C
Alkalmazási terület:
- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is alkalmazható
A felület előkészítése:
A keretet fessük le alapozó festékkel vagy lenolajas alapozóval (az üveg számára kialakított
horonyban is). Fém keretek esetén korrózió gátló alapozóval.
Feldolgozás:
A még zárt kartust helyezzük 45-50 °C meleg vízbe kb. 5 percre, hogy a gitt meglágyuljon. A csőrt a
megfelelő átmérőnél vágjuk le és csavarjuk fel. Kinyomó pisztollyal vigyünk fel először egy vékony
réteget a keret falára, hogy az üveglap jól illeszkedjen. Óvatosan nyomjuk rá az üveget.
Tartószegekkel biztosítsuk a kiesés, elmozdulás ellen. Nyomjunk ismét Üvegező gittet az
ablakkeretbe. Üvegező vagy lekerekített késsel egyenletesen dolgozzuk be a gittet a helyére. A gitt
lejtése legyen egyenletes, hogy a vizet elvezesse. Átfestés: min. 14-21 nap után, de legkésőbb egy
hónap múlva át kell festeni!
Anyagszükséglet:
Egy flakon kb. 3 méterre elegendő.
Fontos utasítások:
A maradék anyag jól lezárva később felhasználható. Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti
hőmérsékleten. Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.
Tisztítás:
Lágy állapotban spatulával eltávolítható. Kikeményedett állapotban mechanikai módszerekkel
távolítható el.
Biztonsági szempontok:
A termék nem jelölésköteles.
Lenyeléskor: orvoshoz vinni és nem szabad hányatni
Szembe jutáskor: azonnal tiszta vízzel öblögetni, orvoshoz vinni
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Tünetek megjelenése esetén azonnal felkeresni az orvost.
Vegyük figyelembe a vegyi készítményekkel kapcsolatos szokásos előírásokat.
További előírások a termék Biztonsági adatlapjában és a termék címkén találhatók.
Figyelem! Gyermekektől óvjuk!
A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell
igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az
alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett
hibákért nem vállalunk felelősséget.
A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a
termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e
károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó
felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék
tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő
más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség
kérdését.
Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

Optima Forma Kft.

1044 Budapest, Ezred u. 2., Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

