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Spacer Diaspacer
Domeniu de utilizare:
Spacerele servesc ca înlocuitoare pentru materialul de fixare în lucrările de coroane și punți. DIASWISS
livrează, în acest scop, diverse culori și diferite durități, în funcție de dorințele utilizatorului și de
consistența la care prelucrează cimentul/adezivul.
Instrucțiuni de utilizare:
Agitați înainte de utilizare, până când devine vizibilă o tonalitate uniformă a culorii. Cu ajutorul pensulei
integrate în capac, aplicați într-un strat subțire, uniform. Ca amorsă/întăritor, recomandăm Diaspacer
transparent (klar), care face stratul următor să adere foarte bine. Deseori, întăritorii pe bază de ghips nu
sunt compatibili cu materialele tip spacer. Recomandăm ca primul strat să fie subțiat până la limita de
preparare, pentru a-l proteja împotriva deteriorării mecanice. După uscarea primului strat, se aplică
spacerul color. Se aplică un strat care să acopere uniform, care se termină la cca 1 mm de limita de
preparare, circular. Dacă lacul este prea gros sau dacă pare să se usuce prea greu, Diaspacer poate fi
modificat cu diluantul potrivit.
Concentrații:
Transparent
Albastru
Roșu
Argintiu
Auriu

3-5 µm
4-6 µm
8-12 µm
12-14 µm
14-16 µm

Durata uscării este de cca 30 de secunde. După uscare, pot fi aplicate alte straturi. Vâscozitatea poate fi
modificată cu ajutorul diluantului adecvat.
Măsuri de protecție:
Mănuși:

Purtați mănuși din PVC. În cazul contactului prelungit sau repetat: Aplicați cremă
de protecție pe suprafețele pielii care intră în contact cu produsul.

Protecția ochilor:

Pentru a vă proteja de picăturile de diluant, purtați ochelari de protecție.

Protecția corpului:

Purtați îmbrăcăminte antistatică din fibre naturale (de ex. bumbac) sau din fibre
sintetice termorezistente. După contact, curățați temeinic suprafata pielii.

Proprietăți:
Rezistent la aburii de apă și agenții izolatori.
Acoperă uniform, este rezistent la zgâriere și izolator.
Depozitare:
La temperatură constantă, care nu depășește 30 °C.
Respectați prevederile privind depozitarea lichidelor inflamabile.
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