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A Plasti Dip® folyékony gumi 

ÁLTALÁNOS: 
A Plasti Dip® szintetikus gumibevonat (folyékony gumi) belső és külső alkalmazásra. A levegőn megszárad. Felvihető szórással, ecsettel, 
vagy bemerítéssel. A Plasti Dip® gumíroz, bevonattal lát el, véd, fogást ad, elzár, csillapít, jelez, és csúszást gátol.  Kopásálló, szigetelő 
hatású, és ellenálló nedvességgel, savakkal, sókkal, lúgokkal, bázikus anyagokkal, olajjal, valamint a legtöbb vegyszerrel szemben.  A 
Plasti Dip® tapad fémre, fára, üvegre, kőre, gumira,  betonre, szövetre, kötélre, karbonra, GFK-ra, üveggyapotra, és ezáltal ideálisan 
alkalmazható gépkocsiban, iparban, otthon, kertben, hobbi-tevékenységnél, hajózásnál.  A Plasti Dip® határtalan alkalmazási 
lehetőségeket nyit meg a barkácsolásban és az iparban. 
A Plasti Dip® -34°C és +93°C között időjárásálló.  
 
Kezelés: 
 Minden használat előtt óvatosan át kell keverni, a légbuborékok keletkezésének megakadályozására.  
 Az alapnak por- és zsírmentesnek kell lennie. 
 Ha szükséges, az ajánlott hígítóval max. 25 %-ig fel kell hígítani.  
 A tárgyat 2 másodpercen belül kb. 1 cm mélységig be kell meríteni, amíg a kívánt bevonási mélységet elérte, majd ugyanilyen módon ismét 
kiemelni.   (2:1-es szabály) 
 Az első felvitel után 15-20 perces száradás szükséges, mielőtt a kívánt rétegvastagság eléréséhez további rétegek felvitelére kerülne sor.  
Ajánlatos a legjobb eredmény érdekében az eljárás  2-3-szori ismétlése. 
A rétegvastagság egy réteg felvitelénél kb.  0,15-0,20 mm. 
A Plasti Dip®-nek legalább 4 óra hosszat kell száradni. 
A doboz szobahőmérsékleten legyen.  
A megbontott dobozt használat után légmentesen le kell zárni.  
Felhasználandó mennyiség: 
A  Plasti Dip® -ből felhasználandó mennyiség függ a felület szerkezetétől, a felvitel módjától (merítés, ecsettel való felvitel, vagy pisztollyal 
való szórás), és a kívánt rétegvastagságtól.  
Irányadó érték a számításhoz: 1kg Plasti Dip® = kb. 2,85m² (0,38mm-es ajánlott  rétegvastagság esetén) 
Tárolás és tartósság: 
A Plasti Dip® zárt dobozban 3 évig tartható el.  
A kinyitott doboz tartalmát 6 hónapon belül fel kell használni.  
A Plasti Dip®-et szárazon, napfénytől védve kell tárolni.  
Szállítás: 
A Plasti Dip® az LQ6 (Limited Quantity=behatárolt mennyiség) irányelv hatálya alá tartozik.  Ide tartozik minden termék, ami 
csomagonként max. 5 litert tartalmaz (veszélyességi osztályozás nincs). LQ6 csomagok tetszőleges mennyiségben küldhetők, de a 
csomagoláson a megfelelő UN jelölést jól láthatóan fel kell tüntetni.  Plasti Dip® = UN 1139 
Vigyázat! 
Erősen gyúlékony. 
A termék nem juthat gyerekek kezébe! 
Irritálja a bőrt.  
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a csomagolóanyagot vagy címkét bemutatni.  
 A termékkel való munkához megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


