
Çimento bazlı sistemler için Selüloz Eter

Headcel  N7143,  EIFS  için  yapıştırıcı  ve  taban kaplama,  sıva  ve  çimento  esaslı  yapıştırıcı  dahil

çimento  esaslı  kuru  harç  ürünleri  için  geliştirilmiştir.  İşlenebilirliğin,  kıvamın  ve  su  tutmanın

iyileştirilmesi için katkı maddesi olarak kullanılır.

Tüm geleneksel mineral ve organik bağlayıcılarla uyumludur.

Mükemmel su tutma

Daha az geciktirici etki

İyi işlenebilirlik 

İyi nihai tutarlılık

Drymix harç sisteminde

Sıva ve normal fayans yapıştırıcısı için tipik ekleme seviyesi: 0.05 - 0.4%

Kimyasal baz: selüloz türevleri

Viskozite1): 30,000-40,000 mPas

Biçim: toz

nem içeriği: max. 7 %

1) 2 % çözüm; kuru bazda; Brookfield RVT; 20 rpm, 20 ° C.

Ambalajlama:

25kg, kağıt-plastik kompozit torbalar veya kraft kağıt kapaklı torbalar. Gerektiğinde büyük poşet gibi

diğer ambalaj türleri de sağlanabilir. 20’FCL: paletlerle 12 ton veya paletsiz 14 ton
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ShanDong Head Co, .Ltd tarafından sağlanan ürünler ve ilgili bilgiler yalnızca üretim amaçlı kullanım içindir. ShanDong Head, (I) bu tür
ürünlerin tek başına, diğer ürünlerle birlikte veya başka bir şekilde kullanılması, kullanılması veya uygulanmasıyla ilgili, (II) bu tür bilgilerin
kullanıcının veya başka amaçlarla eksiksizliği, kesinliği veya yeterliliği, (III) bu tür ürünlerin Baş'ın standart kalitesinde olması dışında, bu tür
ürünlerin kalitesine dair hiçbir açık, zımni veya başka bir beyan, garanti veya garanti vermez. Kullanıcılara, bu tür her bir ürünün veya ürün
kombinasyonunun  kendi  amaçları  için  güvenliğini  ve  uygunluğunu  belirlemek  için  kendi  testlerini  yapmaları  tavsiye  edilir.  Bu  ürünü
kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) okuyun ve anlayın.
Shandong Head, ürünlerinin herhangi bir patenti veya diğer hakları ihlal edecek şekilde kullanılmasını tavsiye etmez.
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Saklama

Headcel  N7143,  bozulmayan  bir  üründür.  Ürünün  ilk  giren  ilk  çıkar  esasına  göre  rotasyonda

kullanılması  tavsiye  edilir.  Ürün kuru  ve  temiz  koşullarda  orijinal  ambalajında  ve  ısıdan  uzakta

saklanmalıdır. Uzun süreli depolamadan sonra (> 1 yıl) yavaş bir viskozite kaybı ölçülebilir. Ürün

hidroskopiktir. Ambalaj, nem girişini önleyecek şekilde seçilir, ancak paketlenmiş ürünün su içeriği

kuru depolanmazsa artabilir.

Ürün güvenliği

Tehlikeli  maddeler  ve  preparatlarla  ilgili  AB mevzuatına  göre  Headcel  N7143  tehlikeli  değildir.

Headcel tiplerinin güvenlik yönleri hakkında daha fazla bilgi Güvenlik Bilgi Formunda verilmiştir.
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