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ARDEX PREMIUM AF 601
Aktywator do klejów

Zakres stosowania:
Wewnątrz na podłogach i ścianach.
Do uzyskiwania natychmiastowo wysokich początkowych
przyczepności wykładzin do podłoża do zastosowania
tylko z klejami opartymi na formule ARDEX SpeedTec
– Technologia.

Opis materiału:
Roztwór wodny specjalnych soli.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:
Materiał bazowy:
Środki czyszczące:
Opakowanie:
Magazynowanie:

 oztwór wodny specjalnych soli
R
Woda
Butelka z dyszą spryskiwacza
500 ml
Przechowywać w chłodnym
miejscu, ale zabezpieczonym
przed mrozem, w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu
przez okres około 12 miesięcy.

Patrz karty stosownych produktów.

Wskazówki BHP:

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania
opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi
wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki
panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania specyficzne dla każdego
kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego,
wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.
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Oznaczenie według:
VbF, ADR, GGVSEB:
Brak
GefStoffV:
Podrażnia oczy
GHS/CLP:
Uwaga!
Chronić przed dziećmi.
Podczas pracy oraz w okresie wysychania w pomieszczeniu
zapewnić dobrą wymianę powietrza. W czasie wykonywania
prac z produktem jedzenie, picie i palenie jest niewskazane.
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast
obficie przemyć bieżącą wodą przez kilka minut – zasięgnąć
porady lekarza.
Resztek nie wyrzucać do kanalizacji, nie pozostawiać
w śmietnikach, nie zakopywać w ziemi. Zużyte opakowania
i resztki materiału utylizować u odbiorców zajmujących się
profesjonalnie recyklingiem materiałów chemicznych.

