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POSYPKA PAPOWA
BAZALTOWA

Właściwości i zastosowanie

Zużycie

Posypka papowa to gotowy do użycia materiał – mieszanina
specjalnie dobranego kruszywa bazaltowego w kolorze
grafitowym. Posypka przeznaczona jest do prac dekarskich
związanych z renowacją lub konserwacją pokryć
dachowych. Ogranicza proces starzenia pokrycia
dachowego, zwiększa estetykę powierzchni oraz odporność
na działanie czynników zewnętrznych takich jak woda,
słońce, uszkodzenia mechaniczne.

Średnie zużycie produktu od 1,5-4,0 kg/m2.

Sposób użycia
Posypkę papową należy nanosić na mokrą powłokę
przeznaczoną do renowacji, naprawy lub konserwacji
pokrycia dachowego bezpośrednio po jej nałożeniu. Produkt
można stosować na produkty bitumiczne firmy JURGA
(BITUMASS POWŁOKA RP, BITUMASS POWŁOKA ALW,
BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA, DYSPERBIT,
DECAMIX). Po nałożeniu posypki należy docisnąć ją do
mokrej masy , np. za pomocą walca. Po wyschnięciu
powłoki, nadmiar posypki nie związanej z podłożem, usunąć
za pomocą szczotki. Prace prowadzić w temp. Od +5 do
+25˚C

Przechowywanie
Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym
miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach,
w temperaturach od +5°C do +25°C.
Okres przydatności
Preparat zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem
partii.

Skład

Mieszanina kruszywa bazaltowego

Kolor i postać

Ciało stałe grafit

Opakowania

Wiadro 15kg, 25kg
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Informacje specjalne
Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed
rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z
działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie
ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego
zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż
wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne
stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc
gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu.
Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może
ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek
nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów,
modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych
zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni
są do przekazywania informacji technicznych tylko i
wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje
różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny
być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady
producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest
obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.
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