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LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 40

PakuotėPakuotė 25 kg25 kg

Pakuotės rūšis Popierinis maišas

Pakuotės kodas 25

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

4406 ◼

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys [AW_GR_81]■

SavybėsSavybės [EG_GR_72]■
[EG_GR_73]■
[EG_GR_113]■

Panaudojimo pavyzdžiaiPanaudojimo pavyzdžiai PabarstaiPabarstai
[AB_B_78]
Po sukietėjimo pašalinti neprilipusį perteklių.

■

NurodymaiNurodymai Maksimalus pripildymo lygis priklauso nuo naudojamo rišiklio, sluoksnio storio ir
statybvietėje esančių sąlygų.
Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta
naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Laikant sausai neribotas.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją
pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose

Asmeninės apsaugos
priemonės

Ši informacija pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 4406
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Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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