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Produkt

Zebra 2K
Användnings område
Zebra 2K är ett svenskproducerat tvåkomponentslim som ingår i Zebra Systems F 1. Produkten är självhärdande och kapillärspärrande,
ger en stark limfog och har en lång öppentid i hink. Zebra 2K används på både sugande och täta underlag som lim och skarvförsegling,
samt vid eventuella delreparationer.
Produkten kan också användas för skrapspackling/portätning av underlag innan montering av Zebra Systems F 1.

Produktegenskaper
-

Innehåller inga lösningsmedel, kan inte skada miljön eller användaren genom ångor.
Kan användas både på täta och sugande underlag.
Lång öppentid i hink, 6-8 timmar.
Lättarbetad med goda övervätningsegenskaper.

Underlag / Förarbete
-

Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
RF bör ej överstiga 50 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma.
Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 40°C.

Blandning / Applicering
-

Häll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i 2-3 min. Häll sedan i resterande pulver och blanda noggrant
till större delen av pulverklumparna blandats ut. Låt massan vila i 5-10 minuter innan en ny kraftig omrörning genomförs.
Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej
produktens funktion och resultat.
Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 1 deciliter dispersion, som blandas med ca 0,5 deciliter
pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående.

Rengöring
-

Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata
Materialbas
Komponenter
Konsistens
Densitet
Åtgång
Färg
Torktid
Lagringstid
Förvaring
Förpackning 3, 10, 18 kg flaska

Ackryldispersion samt Aluminatcement
2 komponent
Flytande
1,27 kg/dm³
0,4 kg / m²
Ljus
12-24 timmar beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
12 månader i obruten originalförpackning
Förvaras i torr miljö, mellan +10°C och 40°C.
Art.nr ? ? ?

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggvarudokument eller ring Teknikkontakt 0470-22919

