MasterTop TIX 5
Tixotropná prísada

POPIS VÝROBKU

MasterTop TIX 5 je tixotropná prísada bez obsahu azbestu,
ktorá obsahuje veľmi jemné polyetylénové vlákna s vysokou
hustotou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

OBLASTI POUŽITIA

MasterTop TIX 5 je vysokoúčinná tixotropná prísada pre
tekutiny a pasty. Používa sa v nasledujúcich systémoch:
lepidlá, tesniace hmoty, tesnenia, náterové zmesi, disper-zie
a systémy ochrany proti korózii. Uvedené systémy možu byť
na báze epoxidu, polyesteru, polyuretánu, živice alebo PVC.

MasterTop TIX 5 tvorí kombinácia jemných polyetylénových
vlákien a preto by manipulácia s produktom mala byť
taká, aby sa zamedzilo tvorbe prašného prostredia
v priestore spracovania. Ďalšie informácie sú uvedené
v karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

BALENIE

Všetky informácie o likvidácii prázdnych balení, produktov
a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

10 kg/vrece 12 vriec/paleta 120 kg/paleta
paleta: 1000 x 1200 mm

MANIPULÁCIA SKLADOVANIE

môže vytvoriť zápalnú alebo výbušnú zmes. Odporúča sa
skladovanie v suchých skladovacích priestoroch. Načaté
obaly dôkladne uzavrieť, aby nedochádzalo k znečisteniu
produktu. Materiál by sa mal spracovať do 6 mesiacov.

TECHNICKÁ PODPORA

MasterTop TIX 5 môže vygenerovať elektrostatický náboj
pri sypaní. Prach z produktu v kombinácii so vzduchom

Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Vlastnosť
Strata pri sušení (+105 °C)

Norma

Jednotka

Hodnota

DIN ISO 787-2

%

max. 2

Merná hmotnosť

g/cm

0,95

μm

400

3

Dĺžka vlákna

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis:

Zákaznícky servis:

0911 404 911
0917 192 173
0910 999 771
0903 553 696
0918 490 825

T: +421 41 72 345 91
+421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Košický kraj, Prešovský kraj
Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť
a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho.
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti.
Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.
Vydané: Február 2021
Novým vydaním stráca staré platnosť.
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