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MŰSZAKI ADATLAP
AQUABAU TÉRKŐHOMOK
Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, osztályozott,
szárított kvarchomok
Alkalmazási területek:
- térkövek fugáinak kitöltése kül- és beltérben.
Terméktulajdonságok:
- Készrekevert állapotban kerül szállításra..
- Egyszerűen és gyorsan bedolgozható.
- Nem éghető.
Bedolgozási adatok / Műszaki adatok
Anyagtechnológiai adatok:
- Anyagösszetétel:
Max. 1,2 mm szemcsenagyságú, osztályozott, szárított kvarchomok
- Komponensek:
Egykomponenses
- Halmazállapot:
Szemcsés poralakú
- Szín:
Szürkésbarna
- Veszélyes áruk szállítására
vonatkozó rendelet:
Nem veszélyes áru
- Veszélyes anyagokra
vonatkozó rendelet:
Nem veszélyes anyag..
- Tárolhatóság:
Száraz, hűvös helyen tárolva minőségét korlátlan ideig megőrzi. A
megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni.
- Kiszerelés:
25 kg-os, többrétegű papírzsákban / 42 zsák van 1 EU raklapon
Alkalmazástechnikai adatok:
- Anyagszükséglet:
A pontos anyagszükséglet a fuga méreteitől függően változik.
- Bedolgozási hőmérséklet:
A környezeti hőmérséklet a bedolgozást nem befolyásolja.
Az Aquabau Térkőhomok bedolgozása:
- A térkövekkel burkolt, száraz felületre öntse ki az Aquabau Térkőhomokot, majd erős utcai seprűvel vagy
kefével juttassa a homokot a fugákba, a maradék anyagot pedig söpörje össze, majd távolítsa el a
felületről.
- Ezt követően a felületet rezgőlapos döngölővel le kell döngölni.
- A döngölést követően a fugák kitöltését ki kell pótolni Aquabau Térkőhomokkal.
Kérjük, vegye figyelembe, és tartsa be az alábbiakat!
- Az anyaghoz nem szabad semmiféle adalékot hozzáadni.
- Gyártás dátuma a csomagolásra nyomtatva „év.hónap.nap” formában.
Ártalmatlanítás:
A teljesen kiürített csomagolóanyagot ártalmatlanítani, vagy újra felhasználni a helyi előírások figyelembe
vételével szabad (A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet.)
Kereskedelmi és alkalmazástechnikai szaktanácsadás:
A termékekkel és rendszerekkel kapcsolatos kereskedelmi és alkalmazástechnikai szaktanácsadás
érdekében kérjük, forduljanak az Aquabau Magyarország Kft. területileg illetékes értékesítési manageréhez.
Műszaki adatlap, 2012. évi kiadás. Új kiadás esetén a régi érvénytelenné válik. A legújabb kiadást megtalálják
a www.aquabau.hu honlapon.
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AQUABAU TÉRKŐHOMOK
A műszaki adatlapon csak – a mai tudásszintünknek megfelelő - általános bedolgozási irányelveket tudunk megadni. Mivel az építési
helyszínen levő munkafeltételek és termékeink alkalmazási területei rendkívül eltérőek, a termék felhasználójának kötelessége, hogy a
terméknek az általa meghatározott célra való alkalmasságát és az adott körülmények közötti felhasználási lehetőségét megvizsgálja. A
termék felhasználója köteles írásban megkérni és beszerezni az Aquabau Magyarország Kft. szaktanácsát mindazon alkalmazási
esetekben, amelyek a műszaki adatlap „Alkalmazási területek” fejezetében nincsenek kifejezetten megemlítve. Ha a termék felhasználója
a terméket a műszaki adatlapban megadott alkalmazási területeken kívül alkalmazza anélkül, hogy ezzel kapcsolatosan előzetesen
írásban kikérte volna az Aquabau Magyarország Kft. szaktanácsát, vagy a terméket a szaktanácsban foglaltakkal ellentétesen használja,
úgy a termék felhasználója maga felel az esetlegesen keletkező károkért. A műszaki adatlapokban szereplő összes leírás, rajz,
fényképfelvétel, adat, arány, súly stb. előzetes bejelentés nélkül megváltozhat, és ezek nem jelenítik meg a termék valamely szerződéses
tulajdonságát. A termék felhasználása során a termék vásárlójának, illetve felhasználójának kell betartania saját felelősségi körén belül a
vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabványokat és az esetleges egyéb védelmi jogokat. Más gyártó termékeinek, illetve kereskedelmi
neveinek említése nem minősül ajánlásnak, és nem zárja ki más, azonos értékű termék alkalmazását. A kiadott tájékoztatóink csupán a
termékek tulajdonságait és teljesítményét írják le, de nem testesítenek meg garanciát. A kiadott tájékoztatóinkban szereplő nem teljes
körű, vagy helytelen adatokért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget, a termékfelelősségi
törvényből eredő esetleges igények fennmaradása mellett.

