
Descrierea Produsului

Tixoplast® este un etansant monocomponent pe baza de bitum. Dupa

intarire, Tixoplast formeaza o izolare plasto-elastica, prin evaporarea

solventului.

Beneficii

Multiple aplicatii

Etansant & adeziv

Aplicatii

Tixoplast® poate fi utilizat ca adeziv pentru acoperisurile bituminoase

si pentru izolarea panourilor (exclusiv cele din polistiren), ca etansant

impermeabil la apa pentru izolarea rosturilor, rigolelor, luminatoarelor,

semineelor, etc. Tixoplast poate fi utilizat si pentru sparturi, reparatii

de urgenta chiar si in conditii de ploaie, pentru umplerea crapaturilor,

rosturilor si cupolelor de pe acoperis, pentru rigole si pentru lipirea

tiglelor pe acoperisurile inclinate.

Metoda de lucru

Informatii suplimentare

Baza Bitumen

Densitate 1,30 g/ml

Rezistenta la inghet in timpul

transportului
Up to -15°C

Rezistenta la temperatura -20°C to +70°C

Temperatura de aplicare +5°C to +40°C

Acestea sunt valori tipice 

Limitari

Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA si PTFE

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Inainte de a utiliza Tixoplast, consultati Fisa cu date de securitate.

Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme

de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea

aderentei anterior aplicarii. Curatati suprafetele cu atentie, folosind

Agentul de Curatare Cleaner. Suprafetele neporoase nu trebuie sa fie

uscate. Daca este nevoie, utilizati amorsa. Este recomandata testarea

aderentei anterior aplicarii. 

Curatare

Materialul intarit si cel neintarit si instrumentele pot fi curatate folosind

Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner.

Culori

Negru

Ambalare

Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs 

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si

+25°C. Termen de valabilitate: 9 luni de la data fabricatiei, in spatii

uscate.
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Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si

inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere

si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile

furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza

cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala,

inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data

eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale

formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul

document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va

efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si

conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie

responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate

doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu

date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.
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