FIREPROOFING PRODUCTS
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Tekninen tuki

Käyttö

Takuu

Levitys

Fire rating ASTM E84

Class “A”

Firebond® voidaan levittää useimmilla lateksimaaliruFlame spread
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iskuilla. Firebond® voidaan levittää myös tavallisella
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puutarharuiskulla, maalisiveltimellä tai maalitelalla.
SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.
• Kattavuus:
Ei saa jäätyä. Ei saa säilyttää yli +37 °C lämmössä.
Firebond® täysvahvuinen, ohentamaton - ≤ 24 m²/l
Firebond® ohennettu vedellä 1:1 - ≤ 12 m²/l
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