Technisch data sheet
Blue Dolphin BD 33 Rapid Repair Glue

Pagina 1 / 1

Blue Dolphin BD 33 Rapid Repair Glue is een zeer sneldrogende lijm, te gebruiken voor het
repareren van houten vloeren. BD 33 Rapid Repair Glue bevat twee reactieve componenten die
automatisch in de juiste verhoudingen worden gedoseerd en gemixed door de mengkop.
Kenmerken
Mengverhouding
Verwerkingstemperatuur
Hulpmiddel
Maximale open tijd
Verwerkingstijd bij 30℃
Verwerkingstijd bij 25℃
Verwerkingstijd bij 20℃
Verwerkingstijd bij 10℃
Verwerkingstijd bij 5℃
Complete uithardtijd
Verbruik
Kleur
Stabiliteit bij opslag
Verpakking

Zelf-mixend
+10°C ÷ +25°C
Blue Dolphin Kitspuit
variabel
4 minuten
5 minuten (1)
7 minuten
15 minuten
15 minuten
4-25 minuten
hangt af van gebruik
donkergrijs
1 jaar
165 ml

Gebruiksaanwijzing:
Plaats de zwarte vuldop in het lagere deel van de cartridge en laad hem in als een gewone
kitspuit. Schroef de vuldop los en schroef deze vast op de mengkop.
Verwijder het vloerdeel dat gerepareerd moet worden en reinig de ondervloer goed. Breng wat
van het product aan op het hout en zorg ervoor dat het orginele product verwijderd wordt, totdat
er een egale kleur van het product verschijnt.
Leg dan het houtdeel terug en druk deze aan met bijvoorbeeld een rubbere hamer. Druk het
houtdeel aan tot het gaat uitharden. Wanneer u klaar bent, verwijder dan niet de mengkop. Wij
raden aan om handschoenen te dragen tijdens gebruik.
Veiligheidsinformatie
Comp. A: Niet in aanraking brengen met ogen en huid, voorkom inademing. Bij gebruik van BD
33 Rapid Repair Glue raden wij aan om handschoenen te dragen.
Comp. B: Niet in aanraking brengen met ogen en huid, voorkom inademing. Buiten bereik van
kinderen houden. Brandgevaarlijk.
Wanneer u toch in contact bent gekomen met BD 33 Rapid Repair Glue, dient u direct contact op
te nemen met een arts of huisarts.
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