Pro Gold Letvægtsfiller
Egenskaber og anvendelsesområde

Pro Gold Letvægtsfiller er velegnet til mindre huller, revner og skruehuller. Anvendes
på underlag af gips, beton, murværk og stuk.
Pro Gold Letvægtsfiller synker ikke og kan slibes efter gennemhærdning.
Påfør med en japanspartel eller spartel. Fugt eventuelt spartel for at skabe en pænere
overflade. Under påføring og tørring af Pro Gold Letvægtsfiller skal den omgivende
temperatur være mellem + 5 ° C og ikke højere end + 40 ° C. Relativ fugtighed max.
85%

Tekniske data
Bestemt ved 20 ° C og
65% luftfugtighed.
Densitet:
Lagtykkelse:
Overlakeres:
Tørretid:

Ca. 0,57 kg. /dm3
Op til 2 cm.
Efter 10-20 minutter alt efter lagtykkelse.
3-4mm. per 24 timer

Holdbarhed:

Mindst 12 måneder i lukket original emballage på et køligt, tørt og
frostfrit sted.
00–1
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.
Hvid

Malkode:
Miljø og sikkerhed:
Farve:

Alment
-

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Behandling:

-

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
Bemærkninger:
Værktøj rengøres med vand efter brug.
Hænder vaskes med vand og sæbe.
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Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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