Harz TXT
Środek zagęszczający (tiksotropowy) do żywic reaktywnych

ŁATWY
W APLIKACJI

WYSOCE
WYDAJNY

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011

Właściwości:
Harz TXT jest wysokiej jakości dodatkiem do żywic epoksydowych i poliuretanowych.
• Łatwo łączy się z żywicą
• Bardzo wydajny
• W postaci proszku
• Również do żywic transparentnych

Zastosowanie:
Harz TXT służy do zagęszczania płynnych tworzyw sztucznych oraz polepszenia ich stabilności (tiksotrpowości).
Umożliwia aplikację żywic na powierzchnie pionowe lub nachylone.

Dane techniczne:
ciężar objętościowy

ok. 50 g/litr

opakowanie

5l

składowanie

24 miesiące od daty produkcji, w suchym pomieszczeniu

Zużycie:
W zależności od zastosowania można stosować proporcje odpowiednie dla wymaganej konsystencji żywicy.
W przypadku wykonywania nawierzchni drenażowej typu „kamienny dywan” na powierzchniach pionowych lub nachylonych:
około 2 litry zagęstnika Harz TXT na 1 litr żywicy Harz PU MST.

Wykonanie:
Uwaga! Mieszankę należy przygotowywać w miejscu osłoniętym od wiatru.
Stosowanie zagęszczacza z żywicą 1-komponentową i kruszywem dekoracyjnym
1. Warstwę gruntująco-klejącą do powierzchni pionowych wykonuje się mieszając 1 część objętościową Harz PU MST
z 2 częściami objętościowymi Harz TXT za pomocą wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania
konsystencji stabilnej pasty. Warstwę gruntująco-klejącą nakładać za pomocą wałka do żywic epoksydowych.
Przestrzegać zużycia materiału wynoszącego maksymalnie 0,4 kg na 1 m2.
2. 25 kg kamieni naturalnych MONOLITH MST wymieszać z 1,25 kg żywicy Harz PU MST. Następnie dodać 2,5 litra
zagęszczacza Harz TXT i mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji mieszanki. Mieszankę natychmiast nakładać
na świeżo położoną warstwę gruntująco-klejącą (metoda „świeżym na świeże”), zagęścić i wyrównać.
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Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Niniejsza wersja karty unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze. Informacje zawarte w obecnej Karcie Technicznej są
oparte na naszej najnowszej wiedzy oraz doświadczeniu. Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie materiałów nie
podlega naszej kontroli, dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży
i dostaw. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje techniczne
podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Właściciel marki MONOLITH
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