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Hoco 24 2 K
kiöntőgyanta
(Giessharz 2 K Hoco 24)

> sokoldalúan alkalmazható
> gyorsan kikeményedik
> nagy szilárdságú

Terméktulajdonságok
Univerzálisan használható, gyorsan kötő két komponensű
poliészter gyanta nagyon jó tapadással és végszilárdsággal.

Alkalmazhatóság
Kül és beltérben lévő esztrichek munka és dilatációs
hézagainak erőátadő kötésésére alkalmas. Használható fa,
kő, beton, fém anyagok ragasztására, felületi javítására,
valamint lépcsőélek kiképzéséhez, lépcső élvédők és
szögeslécek ragasztására, sok más fém és faprofil
beágyazására. Padlófűtésre és székgörgő terhelésre
megfelel.

Termékadatok
Kiszerelés:

1 egység 60 karton / 4 x 1 egység (0,55 kg)
6 kg ''A'' komp. 80 kanna / 480 kg / raklap
3 kg ''B'' komp. 80 vödör / 240 kg / raklap

Tárolás:
Hűvös és száraz helyen kb. 6 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagigény 1,3 - 1,5 kg / liter , alkalm.
szerint

Ideális feldg.hőmérséklet +16°C +22°C  között
Feldolgozási idő:
Kiöntésnél 15 perc
Rögzítéskor 5 perc

Bedolgozás

Javasolt szerszám:
Megfelelő méretű keverőedény, spakli

Alapfelület:
Az alapfelület legyen száraz, fagymentes, hordképes,
alaktartó, por, szennyeződés, olaj, zsír, leválasztószer
mentes és feleljen meg az ÖNORM B 2236/1 und B 2232
előírásainak.

Megfelel
Minden szokásos ásványi alapfelületen

Nem megfelelő
Bitumenen és öntött aszfalton

Előkészítés:
A fémeket zsírtalanítani kell.

Keverés:
Kiöntő gyantaként történő felhasználáshoz:
Az ''A'' komponenshez a port ''B'' komponenst   2 : 1 
súlyarányban, vagy 1 : 1  térfogatarányban homogén
masszává kell keverni.
Simító tapasz vagy ragasztás esetén:
A poralakú ''B'' komponens arányát meg kell növelni 1 : 1
súlyarányig, vagy 1 : 2 térfogatarányig.

Feldolgozás:
A bekevert, közepesen folyékony gyantával el lehet végezni
a repedések kiöntését. A kijavított felületek tetejét be kell
szórni  finom tűziszárított kvarchomokkal, hogy a később
rákerülő kiegyenlítő anyag (kb. 60 perc múlva) tapadni
tudjon.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!
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Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


