
PRODUSE AUXILIARE

SCHEDA TEHNICA

ADVANCED POLYMERS RESEARCH
HIGH TECHNOLOGY ADHESIVES

VISCOL s.n.c. di Savi Antonio e Adriano - Via San Daniele 21/B, 36047 Camisano Vicentino (VI) - Italy
T. +39 0444 410438 - Fax +39 0444 410382 - www.viscol.it - info@viscol.it - N° Iscr. Reg. Imp. Vicenza, Cod. Fisc. e P. IVA 02724930249 - N° Rea 269938 page 1/2

DESCRIERE

SOLUZIONE KDM ieste un promotor de aderență pentru suprafete minerale sticloase, vetrificate sau emailate, îmbunătățind 

considerabil lipirea. Prin urmare, este specific pentru utilizarea alaturi de adezivi poliuretanici, epoxidici sau silanici. 

Acesta este folosit pentru a crea o punte de legătură între podeaua existentă și liantul care aveți de gând să aplicati, este un pro-

dus compatibil cu adezivi: VISEDIL KE 22,  VISEDIL KE 20 , VISEDIL K18,  VISEDIL K10, VISEDIL SM1. 

DATE TEHNICE

Aspect: ........................................................................................ lichid incolor transparent 

Viscozitate Ford nr. 4: ............................................................. 12 sec. 

Temperatura minima de aplicare: ..................................... +12 ° C . 

Greutate specifică: .................................................................. 0.87 kg / L 

Pot Life: ........................................................................................ Nespecificat

Timp de așteptare înainte de a aplica lipiciul: ............... 10-15 min. la 25 ° C.

SOLUZIONE KDM
PROMOTOR DE ADEZIUNE

PENTRU SUPRAFETE MINERALE

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de tratat trebuie să fie lipsite de praf, mucegaiuri sau alte materiale străine. 

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul este deja gata de utilizare.

INDICAȚII

1. A nu se asocia produsul cu sisteme sau produse pe bază de apă. 

2. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului. 

3. Pentru manipularea produsului folosiți mănuși și ochelari de protecție corespunzătoare. 

 

For any questions about changes to operations, contact your technical service.

APLICARE

Solutia KDM se aplică direct  pe suprafața ce trebuie să fie tratat într-un strat subțire, folosind o pensula sau o cârpă îmbibată, 

evitând stagnarea de materiale reziduale.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU O PERIE 

20-30 gr / mp.  utilizand o pensula plata (depinde de condiții grele de aplicare).

AMBALARE

Recipient de 1 lt.

DEPOZITARE

Produsul  isipăstrează garanția în ambalajul sau original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o 

perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a 

soarelui.
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ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar. 

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.
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