
SKUPINA

Základní nátěr na bázi rozpouštědla pro asfaltové pásky

Použití
COLZUMIX® – VFB je základní nátěr obsahující živici pro asfaltové pásky BIGUMA® – Band
a BIGUMA® – STRIP SP.

Pokyny ke zpracování
Hrana spáry musí být suchá, čistá, nenamrzlá, stejně jako zbavená oleje a mastnot. Volné částice je třeba 
předem odstranit.
COLZUMIX® – VFB lze nanášet nátěrem nebo nástřikem. Doba schnutí je závislá na povětrnostních 
podmínkách. Aplikace pásky může následovat, až pokud je základní nátěr suchý, tzn. musí být při dotyku 
prstem odolný vůči otěru. Při přerušení práce se otevřená nádoba musí vždy uzavřít.

 – VFB®

Vlastnosti
COLZUMIX® – VFB splňuje požadavky AIB.

Základní nátěr je:
připraven k přímému použití
rychlá aplikace, pronikání do pórů a vázání prachu

Skladování
Výrobek musí být skladován v originálních uzavřených nádobách a je skladovatelný po dobu nejméně 
12 měsíců.
Vyhláška o hořlavých kapalinách (VbF): A II
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Teoretická spotřeba materiálu
COLZUMIX® – VFB: cca 0,02 l na běžný metr

Výstražné upozornění
R 10: vznětlivý

Čisticí prostředky
Přístroje: BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla
Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce
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Balení Hmotnost

Balení

Balení/paleta Kg/paleta Stohování palet Celkem kg

plech 10 l 145045

plech 5 l 75 375 1 375

450
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Technické údaje
Druh pojiva: živice
Druh rozpouštědla: lakový benzin
Skupenství: tekuté
Bod vzplanutí (DIN 53213): >21 °C
Hustota (DIN 52004): cca 0,84 g/cm3

®

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost 
amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které 
najdete na adrese www.dga.de.
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