
Induline S chnellspachtel
Dispersiyon bazlı 1K dolgu

960

12 x 12 x 0,4 kg0,4 kg

02

3260 ◼

Gerektiği kadar

■ Onarım işi
■ Ahşap, ahşap malzemeler ve mineral yüzeyler üzerine boyama işlerinin hazırlanması.
■ Gözenekli alt tabakaları ve boşlukları doldurmak için.

■ Profesyoneller tarafından kullanım için

■ Düşük büzülme ile hızlı kuruma
■ Kolay zımparalanma
■ İyi doldurma performansı
■ Solventsiz ve çevre dostu

1.8 g/ml

pH Yaklaşık 8
Görünüş Beyaz, sert macun

Kullanım koşulları
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı ≥ + 5 °C

Boşlukları temizleyin ve ürünü bir Japon spatula ile hafif basınçla doldurun. Daha büyük 
boşlukları kuruduktan yakl. 3 saat sonra yenileyin.
Uygulama başına maksimum katman kalınlığı 3 mm'dir.

■

Sadece dış mekanda ilgili dayanıklı kaplamada kullanılmalıdır. 
Uyuşmazlık için bilinmeyen kaplama malzemelerinde test edin.
Korozyona meyilli alanlar için uygun değildir.

Kuruma
Kuruma zamanı yaklaşık 30 dakika

■

 3260 TM-1-247 10/19 MM_RV_RFr   1/2

Teknik Bilgi Föyü 
Ürün no 3260

Remmers GmbH ■ 49624 Löningen ■ Tel.: +49 5432 83-0 ■ Fax: +49 5432 3985 ■ info@remmers.de ■ www.remmers.com

Renk Mevcut

Palet adeti

Ambalaj

Ürün No

Uygulama miktarı

Ambalaj Kodu

Kullanım alanları

Ürün özellikleri

Ürün teknik verileri Yoğunluk

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Uygulama

Kullanım önerileri



Zımparalanabilir/kaplanabilir: yakl. 3 saat sonra 
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Sert plastik veya paslanmaz çelikten yapılmış japon spatula

Kullanımdan hemen sonra su veya dayanıklı kirlilikler için Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat ile 
temizlik.

"İşlenmiş ürünler" olarak biyosidal aktif madde(ler) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ve reaksiyon kütlesi: 5-
kloro-2-metil-4- ile biyosidal bir ürün (kutu içi koruyucu) içerir izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-
metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6](3:1) kap içeriğini mikrobiyal organizmalar (bakteri, maya vb.) 
nedeniyle bozulmadan korumak için. Yönergeleri her zaman dikkatli bir şekilde takip edin!

Induline Schnellspachtel
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Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam 
deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu 
nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların 
nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve  
karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın 
kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, 
herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle 
irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak 

uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz 
sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki 
bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm 
konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki 
versiyonun yerine geçer.

www.remmersahsap.com

Aletler / Temizlik

Depolama / Raf ömrü !œƤƭƳŀƳƤşΣ ƻǊƛƧƛƴŀƭ ƪǳǘǳƭŀǊƤƴŘŀΣ ǎŜǊƛƴΣ ƪǳǊǳ ǾŜ ŘƻƴƳŀȅŀ ƪŀǊǎƤ ƪƻǊǳƴƳǳǒ ƻǊǘŀƳŘŀ Ŝƴ ŀȊ 12 ŀȅ ǎŀƪƭŀƴŀōƛƭƛǊΦ 

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler «ǊǸƴǸƴ ƴŀƪƭƛȅŜǎƛΣ ŘŜǇƻƭŀƴƳŀǎƤ ǾŜ ǘŀǒƤƴƳŀǎƤ ƛƭŜ ōŜǊǘŀǊŀŦ ǾŜ œŜǾǊŜǎŜƭ ƪƻƴǳƭŀǊ ƘŀƪƪƤƴŘŀ ŘŀƘŀ ŦŀȊƭŀ ōƛƭƎƛ ƛœƛƴ ƭǸǘŦŜƴ 
ƎǸƴŎŜƭ aŀƭȊŜƳŜ DǸǾŜƴƭƛƪ .ƛƭƎƛ CƻǊƳǳϥƴŀ ōŀƪƤƴΦ

.ǸȅǸƪ ƳƛƪǘŀǊƭŀǊŘŀ ŀǊǘŀƴ ƳŀƭȊŜƳŜ ƻǊƛƧƛƴŀƭ ŀƳōŀƭŀƧƤƴŘŀ ȅǸǊǸǊƭǸƪǘŜ ƻƭŀƴ ƪǳǊŀƭƭŀǊŀ ǳȅƎǳƴ ƻƭŀǊŀƪ ōŜǊǘŀǊŀŦ 
ŜŘƛƭƳŜƭƛŘƛǊΦ ¢ŀƳŀƳŜƴ ōƻǒŀƭǘƤƭƳƤǒ ǘŜƴŜƪŜƭŜǊ ƎŜǊƛ ŘǀƴǸǒǸƳ ǎƛǎǘŜƳƛƴŜ ƎǀƴŘŜǊƛƭƳŜƭƛŘƛǊΦ 9ǾǎŜƭ ŀǘƤƪƭŀǊƭŀ ōƛǊƭƛƪǘŜ 
ŀǘƤƭƳŀƳŀƭƤŘƤǊΦ YŀƴŀƭƛȊŀǎȅƻƴ ǎƛǎǘŜƳƛƴŜ ƪŀǊƤǒƳŀǎƤƴŀ ƛȊƛƴ ǾŜǊƳŜȅƛƴΦ [ŀǾŀōƻȅŀ ōƻǒŀƭǘƳŀȅƤƴΦ

Atık talimatı

Biyosit İçeren Ürünler 
Yönetmeliği
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