Innovativ rengøringsmetode: EZY-NET® er en væske, baseret på naturlige polymerer.
Påføres med malerkost eller airless malersprøjte. Danner en aftagelig folie, som under tørrefasen
absorberer forskellige forureninger, som f.eks. sod.

Påføring af EZY-NET® med malerkost eller airless malersprøjte på
overflade med sodskade efter brand.

BESKRIVELSE

Afpilning af EZY-NET® folie efter 3-4
dages tørring. Resultat = ren overflade.

EZY-NET® er en polymer baseret væske som bliver til en afpillelig elastisk folie. EZY-NET® absorberer forskellige
forureninger mens væsken tørrer.
EZY-NET® pilles/trækkes af efter 2 til 4 dage efter påføring.
EZY-NET® påføres med airless malersprøjte eller malerkost.

PÅFØRING

» Omrør mekanisk før brug. Fortynd ikke med vand eller opløsningsmidler.
» Påfør med airless malersprøjte eller malerkost. Forbrug: 0,7 to 1 kg/m². Påfør på tør overflade.
» Når der anvendes airless malersprøjte: sæt sprøjten på 150 bars tryk, med minimum dyseåbning på
0,432mm (0,017 inch)
» EZY-NET® er gennemtør på 2 til 4 dage efter påføring. Herefter fjernes EZY-NET® folien manuelt ved at
trække folien af.
» Lav altid en test på et mindre område og på forskellige overflader, for at tjekke anvendeligheden og
effektiviteten.
» OBS PUNKTER
» »Graffiti, efflorescenser og forurening såsom skimmel/alger skal behandles og fjernes, inden EZY-NET®
bruges.
» Temperature ved påføring: 10° to 25°C. (luft såvel som emnet der påføres på).
» Undgå berøring af EZY-NET® under tørrefasen. Dette gælder også vand i alle tilstande (damp, vandtåge
osv.)
» Sørg for god ventilation under påføring.
» Rengør værktøj med K-Cleaner.
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TEKNISKE DATA

» Produkt: hvid væske
» Viskositet Brookfield LVF: 3000.
» Mekanisk styrke (NBN EN ISO 527-3 – University of Liège)
–
brudstyrke : 8,83 N/mm² (gennemsnit)
–
Brudforlængelse(%) : 729 (gennemsnit)
» pH: 10,5 - 11,5.
» Aktive ingredienser: naturlig latexemulsion.

PRODUKT CERTIFICERING

University of Liège (Belgium):
1. system certifikation – 05/07/2019
2. Styrke egenskaber – 22/07/2019 - NBN EN ISO 527-3

EMBALLAGE

»S
» spand - 10 kg.
» Palle : 44 x 10kg.

LAGER

5 – 20°C. bruges inden 6 måneder efter produktionsdato i original uåbnet emballage.

SIKKERHED

Gennemlæs sikkerhedsdatablad inden brug. Brug heldragt, maske og beskyttelsesbriller.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

KliiMA aps kan ikke holdes ansvarlig for resultatet af brug af EZY-NET®.

DATO FOR DENNE VERSION: 18/08/2019
Vores generelle salgsbetingelser gælder. Dette dokument har ingen kontraktmæssig værdi. Dette tekniske datablad erstatter og annullerer den foregående udgave. Oplysningerne i dette
blad har til formål at informere og rådgive dig. På et hvert tidspunkt kan dette ark tilpasses på grund af teknisk udvikling. Alle oplysninger gives i god tro og uden nogen garanti.
Anvendelsen, brugen og forarbejdningen af disse produkter er uden for vores kontrol og dermed hele ansvaret for brugeren / kunden / applikatoren. Brugeren af produktet skal afprøve
produktets egnethed og anvendelse til det ønskede formål. Etableret ansvar, er altid begrænset til værdien af de varer, der leveres af HEVADEX bvba. Produkterne og systemerne
fremstilles under total kvalitetsstyring. HEVADEX bvba forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter. Brugere skal altid henvise til det seneste udgave af det lokale
produktdatablad, hvis kopier vil blive leveret på anmodning.
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