
WHG TX
Anorganisch thixotroop middel

Leverbaar
Aantal per pallet 30

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 1 kg1 kg

Verpakkingstype papieren zak

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

1221 ◼

Verbruik Afhankelijk van de toepassing, ca. 2 M-% op basis van het bindmiddel.

Toepassing Verdikkingsmiddel voor kunstharsen■
Verdikkingsmiddel voor het SL Floor WHG systeem (AbZ Z-59.12-302)■
Verdikkingsmiddel voor het SL Floor WGH AS systeem (AbZ Z-59.12-303)■

Eigenschappen Hoog stelvermogen■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Vorm Volumineus poeder

Mogelijke systeemproducten Epoxy GL 100 (1427)

Epoxy WHG Color (1428)

Epoxy WHG Color AS (1431)

Voorbereiding

Afhankelijk van de materiaalinstelling aan component A toevoegen en intensief mengen. Na het toevoegen van
component B opnieuw mengen, eventueel na doseren.

Verwerking Alleen voor de professionele verwerker!

Toepassing, vulgraad en verwerking worden bepaald door het hars-harder systeem.

Opmerking Het verbruik van het thixotropeermiddel is afhankelijk van de materiaal- en omgevingstemperatuur alsmede de
verwerkingsmethode.
Het thixotropeermiddel beïnvloedt de producteigenschappen.
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u
in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.

Veiligheidsvoorschriften Alleen voor professioneel gebruik!
Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn
opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door
beroepsverenigingen verstrekt wordt.

Technisch merkblad
Artikelnummer 1221
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Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.

Technisch merkblad
Artikelnummer 1221
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