®

Sabatack 710
Szórható tömítő
Leírás:
®

Sabatack 710 egykomponensű, rugalmas, nedvességre kötő Ms-polymer alapú tömítő.
Felhasználási területek:
®

Sabatack 710 alkalmas szakszerű tömítésre és/vagy varratok, átfedések védelmére vagy
lemezes munkákhoz főként a szárazföldi és tengeri járműiparban.
Előnyök:





Gyors száradás
Magas ellenállás kőfelverődés ellen
Nedvesen is festhető
Nem tartalmaz halogént, oldószert, izocianátot, szilikont

A felhasználás módja:
Felhasználási leírásért, előkezelési és festhetőségi útmutatásért kérje a forgalmazótól az erre
vonatkozó adatlapot.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Jellemzők
Bázis
Sűrüség (EN 542)
Szilárd tartalom
Bőrösödési idő (23 °C, 50% RLV)
Átkötési arány (23 °C, 50% RLV)
Shore A keménység (EN ISO 868)
Modulus 100% -os megnyúlással
(ISO 37/DIN 53504)
Szakítószilárdság (Fmax)
Szakadási nyúlás (ISO 37/DIN
53504)

Értékek
MS-polimer, nedvességre kötő
kb 1.500 kg/m3
kb. 90%
kb 15 minutes
kb 3 mm/24 hrs
60
1.5 N/mm2
1.6 N/mm2
135%

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8
Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.
Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a
termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

®

Sabatack 710
Szórható tömítő
Felhasználási hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Hőállóság

min. +5 °C to max. +35 °C
min. +5 °C to max. +25 °C
min. -40 °C to max. +100 °C

Rendelési információ:
Kiszerelés
méret
szín
termékazonosító
polcidő

kartus, fólia
290 ml, 400 ml
szürke, fekete
101169, 999500
12 hónap (bontatlan csomagolásban)

Biztonsági ajánlások:
A biztonsággal kapcsolatos további információkért lásd a vonatkozó SABA biztonsági
adatlapot.
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