MasterCast® 10
Suvaq və hamarlayıcı qat üçün ilişkənliyi artıran və toz qatını aradan qaldıran akril
əsaslı astar.
MATERİALIN TƏQDİMATI
MasterCast® 10 suvaq və hamarlayıcı qat
üçün ilişkənliyi artıran və toz qatını aradan
qaldıran akril əsaslı dispersiya şəklində
əlavədir.
TƏTBİQ SAHƏSİ
• Daxili və xarici, ufiqi və şaquli səthlərdə;
• İnşaat məhlullarında, suvaq və sement
suspenziyalarında.
ÜSTÜNLÜKLƏRİ
• Mükəmməl ilişkənliyi təmin edir;
• Su, yağ və duz həlledicilərinə qarşı
dayanıqlığı artırır;
• Səthdəki toz qatını aradan qaldırır;
• Sabunlaşmanın qarşısını alır və tərkibində
korroziyaya səbəb olan əlavələr yoxdur.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Materialın mənşəyi
Yayılan kopolimer
akril əsaslı
Rəngi
Ağ
Sıxlığı
1,0-1,08 kq/litr
İşci səthin
+5°C +35° C
temperaturu
İstismar temperaturu
+20°C +80° C
Qeyd olunmuş göstəricilər +20 °C və 50% nisbi nəmlik
muhitində qəbul olunmuşdur.

Məsuliyyət

QABLAŞDIRMA
4 kq-lıq bidonlar
SƏTHLƏRİN HAZIRLANMASI
Sement səthlər möhkəm, quru olmalıdır.
İlişkənliyi zəiflədəcək yağ, piy, pas, parafin və
s. bu kimi bütün maddələr səthdən təmizlənməlidir. Səthlərin qırılan kənarları mümkün
olduqca şaquli kəsilməli, armatur millərini
pasdan təmizləməli, lazım olarsa armatur
yenisi ilə dəyişdirilməlidir. Səthdə su axını
varsa, təmin olunmalıdır və ya mənbə tıxacla
bağlanmalıdır.
QARIŞDIRMA
MasterCast® 10 1/7 nisbətdə
durulaşdıralaq fırça ilə çəkilir.
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ALƏTLƏRIN TƏMİZLƏNMƏSİ
İş sona yetdikdən sonra işlədilən alətlər
dərhal su ilə yuyulmalıdır.
SAXLAMA MÜDDƏTİ
Normal saxlama şəraitində, istehsal edildiyi
gündən 12 ay təşkil edir. Açılmış
qablaşdırmanın
qapağı
yenidən
kip
bağlanarsa, onda materialı bütün saxlama
muddətində istifadə etmək olar.

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.
BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.
Məhsulun harada və nə cür istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv
istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə BASF Caspian MMC məsuliyyət daşımır.
Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01/2019
BASF Caspian MMC
Fabrika: AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı Quba magistralı)
Tel : (+99 418) 653 10 30, Faks : (+99 418) 653 10 31
Bakı ofisi: Xocalı pr.55, Aga Business Center, 12-ci mərtəbə
Tel : (+99 412) 585 10 30, Faks : (+99 412) 585 10 35
www.master-builders-solutions.basf.az

SAXLAMA QAYDASI
Orijinal qablaşdırmada, +5°C-dan yuxarı
temperaturda
saxlanılmalıdır.
Düzgün
olmayan yerdə saxlanıldıqda material donan
zaman, materialı birbaşa qızdırmadan otaq
temperaturunda donunu acmaq və sonra
homogen hala gəlincəyə qədər mexaniki
qaydalarla qarışdırmaq lazımdır. Qarışdırmaq
ucun sıxılmış havadan istifadə edilməsinə
icazə verilmir.
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