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TECHNICKÝ LIST

SILANE ADDITIVE
Popis a použití výrobku
Silane Additive je přísada do nátěrových hmot Cryltane AC Primer, Cryltane AC Satin
a Miotane k dosažení dobré přilnavosti těchto nátěrových hmot na skle a keramice.
Silane Additive lze použít pouze pro výše uvedené nátěrové hmoty (nelze použít pro Mixtane
či jiné výrobky).
Pojiva
Sloučeniny organosilikátů.

Technické údaje

•

Hustota

: 1,07 (±0,03) g/cm3

Použití
Doporučené množství je 1,5 objemových % (např.: přidejte 15 ml Silane Additive do 1 l Cryltane
AC Primer, Cryltane AC Satin a Miotane). Po přidání Silane Additive do nátěrové hmoty je
nutno nátěrovou hmotu zpracovat do 3 hodin. Po třech hodinách velmi rychle klesá její adheze.
Pokud je nátěrová hmota smíchaná se Silane Additive déle než 3 hodiny, musí být zlikvidována.
Láhev se Silane Additive otvírejte jen na dobu nutnou pro použití a po té ji dobře uzavřete, aby se
zabránilo reakci se vzdušnou vlhkostí.
Skladovatelnost
Minimálně 1 rok v originálním, neotevřeném balení skladováno v suchém prostředí při teplotách
mezi -20°C a +40°C.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be
Odvolání:
Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené
výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často
používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového.
Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést
nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.
Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.
Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
RNR : 1-24.08.06/RF-03-021/Silane Additive

Dodavatel pro ČR : FRAN s.r.o., Pastrnkova 13, 615 00 Brno, tel. 545 216 620, tel. / fax: 545 577 241, mobil 602 737 052.

