600 SIVI YAPIŞTIRICI
AÇIKLAMA:
POLYGUARD
600
SIVI
YAPIŞTIRICI,
Polyguard boru hattı kaplamalarıyla birlikte
kullanılan ve hızlı kuruyan, düşük miktarda katı
madde içeren, kauçuk bazlı bir yapıştırıcıdır. Yerel
uçucu organik bileşik (VOC) gerekliliklerine uyan
çoğu çözücü sisteminde mevcuttur.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER

TİPİK SONUÇLAR

Katı Madde İçeriği

%19

Parlama Noktası

33 °F (0,5 °C) TCC

Viskozite

77 °F'de 300-500 cps

Raf Ömrü

3 Yıl *

Sıcaklık Aralıkları:

Uygulama Sırasında 25 °F ila 130 °F (-4 °C ila 54° C)
Kullanımda -25 °F ila 190 °F (-32 °C ila 77° C)

Saklama koşulları

-40 ila 140 °F (-40 ila 60 °C)

*Raf ömrü, saklama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

UYGULAMA:

600 SIVI YAPIŞTIRICI, temiz, kuru ve uygun şekilde hazırlanmış boru yüzeyine rulo veya fırça ile
uygulanabilir. Ortalama 400ft2/galon (10m2/litre) oranında uygulanmalıdır. SIVI YAPIŞTIRICIYI
İNCELTMEYİN. Soğuk havalarda kullanım öncesi kapalı mekanda muhafaza edin.
Sıvı yapıştırıcı, endüstriyel bir kaplamadır ve yutulması ya da hava yollarına girmesi durumunda zararlı veya ölümcül olabilir. Bu
malzeme, OHSA standardı 29 CFR 1910.1200 kapsamında kategori 2 alev alabilir sıvı olarak sınıflandırılmıştır. Malzemeyi ısıdan,
sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer alev kaynaklarından uzak tutun. Bu ürünün uygulanması sırasında sigara içmek
yasaktır. Ürünün içinde bulunan çözücüler, gözde ciddi tahrişe neden olabilir. Gözle temas etmesi halinde birkaç dakika boyunca
suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
Ciltle uzun süre temas etmesini önleyin ve sıvı yapıştırıcının buharını veya püskürtülen partiküllerini solumayın. Kapalı mekanlarda
patlamaya dayanıklı havalandırma ekipmanı kullanın. Uygun tüm kişisel koruyucu donanımları giyin.
Bu ürün, Polyguard Products, Inc. tarafından sadece bu basılı kaynakta açıklanan amaçlar doğrultusunda satılır. Ürünün başka
herhangi bir şekilde kullanılması, satın alan kişinin sorumluluğunda olup Polyguard Products bu ürünlerin herhangi bir şekilde
hatalı kullanımından dolayı herhangi bir taahhütte bulunmaz veya sorumluluk kabul etmez. Polyguard Products, yayımladığımız
teknik özelliklere uygun olmayan malzemeleri satış tarihinden itibaren bir yıl içinde yenisiyle değiştirecektir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU:
Kullanım öncesinde kullanıcının tüm yönetici personeli ve çalışanları, Polyguard Products Güvenlik Bilgi Formları (SDS) ve koruyucu
etiketlerinin tümünü okuyup anlamalıdır. Satın alan kişi; ürünün kullanımı, sağlığı, güvenliği ve imha edilmesi ile ilgili yürürlükteki
tüm federal, eyalet bazında ve yerel yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.

TEKNİK SERVİS:

Polyguard Products Inc.
Ennis, Texas 75120-0755
Tel: (281) 580-5700
www.polyguard.com

P.O. Box 755
Ennis, TX 75120
Tel: (281) 580-5700
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Bu bilgiler bizim bildiğimiz kadarıyla doğru olmakla birlikte,
POLYGUARD olarak alınacak sonuçlar konusunda garanti
veremeyiz.

www.Polyguard.com

Polyguard, 1996 yılından bu yana ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

