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POLYSAN POWERFLOOR er en syrefast 2-komponent fugemasse uden indhold af organiske opløsningsmidler, bestående af en 
flydende harpiks og en hærder formulering bestående af modificeret polyaminoamider og specialfiller.

POLYSAN POWERFLOOR indeholder tilsætningsstoffer, der muliggør, at værktøj rengøres i lunkent vand, ligesom eventuelt spild 
fjernes med vand.

POLYSAN POWERFLOOR leveres i afvejede enheder, der blandes i leveringsemballagen. Efter blanding har POLYSAN POWERFLOOR 
en konsistens som tiksotropisk fugemasse.

POLYSAN POWERFLOOR beskytter overflader mod nedbrydning fra rullende hjul og damp under tryk.

POLYSAN POWERFLOOR's egenskaber gør den især anvendelig indenfor levnedsmiddelindustrien, den kemiske Industri og lignende. 
Er diffusionstæt, og bakterier kan ikke trænge ind i den.

POLYSAN POWERFLOOR - SYREFAST KLÆBE- & FUGEMASSE

Emballage enheder     3 og 15 kg sæt.

Blanding     De to komponenter leveres i afvejede enheder klar til blanding. I
      emballagen med hærder formuleringen er der plads til tilsætning og
      blanding af harpiks. Komponenterne skal ved blanding have en
      temperatur pa min. 15-20°C for at give den bedste arbejdsmæssige
      konsistens. Blanding sker i leveringsemballagen ved hjælp af en
      langsomtgående kraftig boremaskine påsat omrører, eller i specielle
      transportable mixere (vær omhyggelig med at al harpiks tilsættes
      blandingen). Produktet leveres i afvejede enheder, der ikke ma deles.
      Blanding skal ske i 2-5 min., indtil der er opnået en ensartet konsistens.
 
Blandingsforhold    1 Vægtdel Part A
      5 Vægtdele Part B

Fortynding     POLYSAN POWERFLOOR må ikke fortyndes.
      
Hærdningstid v. 20C     Udfugede arealer er gangbare efter 1 døgn og taler hårdere belast-
      ninger efter 2-3 døgn. Gennemhærdet til fold kemikaliebestandig-
      hed efter ca. 7 døgn.

Påføringsbetingelser     Fugens bund skal være fri for olie, fedt,
      slipmidler, støv, snavs og løse partikler. Føles blandingen "tung" at 
      arbejde med, kan dette skyldes at temperaturen på gulvet/klinkerne er 
      for lav (bør ikke være under 5° C), eller komponenterne var for kolde 
      ved blanding (skal være over l5°C) Stilles evt.i et opvarmet rum inden brug.
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Udfugning     POLYSAN POWERFLOOR udlægges direkte på klinkerne og fordeles.

Anvendelse     POLYSAN POWERFLOOR anvendes hovedsagelig som
      klæbemasse for polymer produkter. Udlægningen sker efter »slemme   
      metoden«, hvor overskudsmasse afvaskes i lunkent vand. POLYSAN   
      POWERFLOOR også anvendes ved understøtning af maskinfundamenter,  
      faststøbning af emner m.m.

Brugstid     5°C: 1,5 time - 10 °C: 1time - 20 °C: 45-60 min. - 30 °C: 30-40 min 

Opbevaring materiale    Opbevaring skal ske itætsluttende.
      POLYSAN POWERFLOOR tåler temperatursvingninger mellem
      30°C og +75°C (f.eks. ved transport i containere).
      
Rengøring af klinkeoverfladen    Afrensning og rengøring af overfladen påbegyndes straks efter
      udfugning, og skal være afsluttet efter 30-40 min. efter udfugning
      afvaskes overskud pa klinkeoverfladen med lunkent vand og en grov
      svamp (f.eks. 3M Scotch Brite 8541) og aftørres med en blød
      viskosesvamp. Den overskydende fugemasse bearbejdes, indtil den
      fremtræder sæbeagtig og opløst, hvorefter slammet fjernes med
      svampen og rigelige mængder lunkent vand. Rensevandet bør skiftes
      ofte, se arbejdsanvisning.

Rengøring af værktøj samt evt. spild  Foretages med almindeligt vand (evt. tilsat denatureret    
      sprit i forholdet 1:1). Rengøring skal ske regelmæssigt, da afhærdningen
      af POLYSAN POWERFLOOR efter 2-3 timer er så fremskreden, at
      rengøring vanskeliggøres.      

Personlig beskyttelse               På arealer med normal ventilation (døre og vinduer) kræves kun
      anvendelse af gummihandsker, samt beskyttelsesbriller i omrøringsfasen.

Krav om særlig uddannelse   Brugere af epoxyprodukter skal have gennemgået den særlige
      uddannelse for epoxy- og polyuretanarbejde, godkendt af
      Arbejdstilsynet jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 199 af 26.
      marts 1985.

Forbrug   
 Krybbe montage på spalter

1000 x 220 mm 0,7 kg

1000 x 300 mm 1,0 kg

1000 x 500 mm 1,4 kg


