Информационен технически лист
Den Braven Tixoplast

1-компонентен изолатор на база битум
Допълнителна информация
Основа

Bitumen

Относително тегло

1,30 g/ml

Температура на нанасяне

+5°C to +40°C

Устойчивост на замръзване по
време на транспорт
Устойчивост на температура

Up to -15°C
-20°C to +70°C

Тези стойности са типични свойства

Ограничения
• Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA и PTFE

Описание на продукта
Den Braven Tixoplast е еднокомпонентен изолатор на битумна
основа. След втвърдяване се получава пластичен изолатор

Подготовка на повърхността и довършителни
работи
Температура при нанасяне от +5°C до +40°C (на околната

чрез изпарение на разтворителя.

среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са сухи,

Преимущества

Почистете повърхностите с Cleaner. Непорестите повърхности

чисти, здрави, обезмаслени, без прах и отпадни частици.
не е задължително да са абсолютно сухи. Винаги правете тест
за прилепване преди употреба.

Приложения
Den Braven Tixoplast е създаден като лепило/изолатор за
битумни покриви и изолационни плоскости (но не от
полистирен); за водонепропускливо запечатване на фуги,
стрехи, улуци, капандури, комини и др. Den Braven Tixoplast

Почистване
Цвят (цветове)
• Черен

се използва за запечатване на течове, спешни поправки,
дори по време на дъжд, за запълване на пукнатини, фуги и
шупли по покрива и улуците; за лепене на плочки и
керемиди по скатни покриви.

Начин на употреба

Опаковка
• Картридж
За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с
Подробно описание на продуктите

Срок на годност
В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо
място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 9 месеца от
датата на производство.

Безопасност и здраве
Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с
Информационния лист за безопасност на продукта. Той се
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1-компонентен изолатор на база битум
предоставя при поискване, а можете да го намерите и на
уебсайта на Den Braven.

Гаранция
Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност,
неговият продукт отговаря на спецификацията му.
Опровержение
Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се
основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден
Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица,
възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден
Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден
Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и /
или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност,
поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този
документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на
този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено,
поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е
запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди
употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове,
за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв
начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития,
настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква
отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи
условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.
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