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Birim Değer Yöntem 

SATIŞ SPESİFİKASYONLARI 

Nem % 1 max MVPF 09 
 

TİPİK DEĞERLER 

23°C'de yoğunluk kg/dm3 0.45±0.05 MVPF 18 

Koruyucu kolloid 
 

polivinil alkol 
 

Kül içeriği % 11.5±1.5 MVPF 26 

Atık > 500 pm 
 

<0.5 MV PF 24 

Cam değişim ısısı °C 15 MVANS01 

Minimum film oluşturma sıcaklığı °C 0 UNI 8490-14 

VINAVIL E06 PA, vinil asetat - etilen yeniden dağılabilir bir tozdur. Yüksek etilen içeriği sayesinde, VINAVIL 
E06 PA, düşük sıcaklıkta bile yüksek esneklik ve iyi bir alkali direnci ile karakterizedir. Bu özellikler 
bileşiklerine aktarılır. 

UYGULAMALAR 

VINAVIL E06 PA çok yönlü bir kopolimer tozdur. 
Hidrolik olmayan ürünlerde olduğu gibi çimento ve 
alçı esaslı uygulamalarda da yüksek performans 
sağlar. 

VINAVIL E06 PA, çok amaçlı bir ürünün gerekli 
olduğu durumlarda ideal yeniden dağılabilir bir 
tozdur. 

Alt tabaka yapışma eğilme mukavemetini ve donma-
çözülme direncini iyileştirir. 

VINAVIL E06 PA yapıştırma harcı, sıva ve dış 
cephe yalıtım bitirme sistemlerinde (EIFS) 
kullanılabilir. 

VINAVIL E06 PA, su direncini, eğilme mukavemetini 
ve son ürünlerin mekanik direncini iyileştirdiği için 
özellikle alçı sıvaların formülasyonu için endikedir. 

Bağlantı bileşiklerinde VINAVIL E06 PA, çatlama 
meydana gelmeden önce daha fazla yüzey 
hareketini tolere etmek için esnekliği artırır. 

VINAVIL E06 PA, emici bir destek üzerine ince 
kesitli harç uygulaması için çok önemli bir özellik 
olan su tutmayı artırmaya izin verir. 

AMBALAJLAMA 

VINAVIL E06 PA, polietilen astarlı 25 Kg'lık kağıt 
torbalarda ve 600 Kg ve 1000 Kg'lık Big Bag'lerde 
satışa sunulmaktadır. 

ELLEÇLEME, TAŞIMA VE DEPOLAMA 

Taşıma sırasında su ile temastan kaçının ve 
poşetleri iyice sızdırmaz tutun. Ürünün uzun süre 
yüksek sıcaklık ve neme maruz kalmasından 
kaçınılması önerilir. 
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Ürünü orijinal ambalajında, serin ve kuru bir yerde 
30 ° C'nin altında bir sıcaklıkta saklayın. 

Uzun süreli depolama altında aşırı basınç üründe 
topaklaşmaya neden olabilir. 

Ürünün teslim tarihinden itibaren altı ay içerisinde 
kullanılması tavsiye edilir. Daha sonra ürün, 
amaçlanan kullanım için gerekli özelliklerin 
doğrulanmasının ardından kullanılabilir. 

ÇEVRE, MEVZUAT VE GÜVENLİK 

Kapsamlı bilgiler, talep üzerine temin edilebilen 
veya www.vinavil.com adresindeki Vinavil web 
sitesinden indirilebilen ürün Malzeme Güvenlik 
Veri Sayfasında sağlanmaktadır. 

Ürün düzenleme bilgileri, düzenleme 
departmanımız aracılığıyla Vinavil yerel satış 
temsilcisi, teknik destek, müşteri hizmetleri veya 
vinavil@vinavil.it adresinden Vinavil düzenleme 
departmanı ile iletişime geçilerek elde edilebilir. 

Ürün belirtilenler dışındaki uygulamalarda 
kullanılırsa, bunların seçimi, işlenmesi ve kullanımı 
tamamen alıcının sorumluluğundadır. Tüm yasal 
ve diğer düzenlemelere uyulmalıdır. 

Bu belgedeki veriler, o zamanki bilgi ve deneyimlerimiz dahilinde en iyi şekilde sunulmuştur. Verilen bilgiler, yalnızca 
ürünümüzün ve olası kullanımının genel göstergelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu teknik veri sayfası, ürünün 
performansına veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin bir garanti oluşturmaz ve bu uygunluğu doğrulamak için kendi ön 
araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmek yalnızca alıcının ve kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca ürün ve şirketimiz ile 
ilgili her türlü mülkiyet hakkına uyulmasını sağlamak satın alan ve kullanıcının sorumluluğundadır. 
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