TUOTETIETOESITE

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles
AnchorFix® Lisävaruste tuotteen sekoitukseen
TUOTEKUVAUS

LUONTEENOMAISTA / EDUT

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles Käytetään AnchorFix® tuotteissa 2-komponenttisen massan riittävän
sekoittumisen aikaansaamiseksi ja välttääkseen ilmataskujen syntymistä porausreiässä.

▪ Helppokäyttöisiä
▪ Varmistaa tarkan sekoituksen jokaiselle AnchorFix
tuotteelle.

KÄYTTÖ
Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles asennetaan
erikseen jokaisen kartiotuubin kierreosaan. käytetään
jokaisessa AnchorFix asennuksessa.

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
▪ Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles are referred
in the corresponding approvals or PDS of each Sika
AnchorFix® products. Only the original nozzles / static mixers must be used to the according product.

TUOTETIETO
Pakkaus

5 / 10 / 100 kpl per pussi

Olomuoto / Väri

Väritön / valkoinen / musta

Käyttöikä

5 vuotta valmistuspäivämäärästä avaamattomassa, vahingoittumattomassa ja alkuperäispakkauksessa.

Varastointiolosuhteet

Tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa
suljetussa pakkauksessa kuivassa olosuhteessa +5 °C - +35 °C välillä. Seuraa
aina pakkauksen ohjeita.

Mitat

Tilauksesta saatavilla olevat tyypit:
▪ KW Kärki
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▪ Q Kärki
▪ Q2 Kärki (High Flow, HQ)
▪ EZ Kärki

MENETELMÄ TIETO
Menetelmä rakenne

Jokaiselle Sika AnchorFix® -tuotteelle toimitetaan alkuperäinen sekoitussuutin.

TYÖSTÖ OHJEET

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

Ennen tuotteen levittämistä, poista korkki patruunasta, avaa erilliset komponenttien sinetit (riippuen patruunajärjestelmästä) ja ruuvaa oikeanlainen staattinen
sekoitin / suutin jokaiseen käytettävään AnchorFix®
patruunaan.
Huom: Kemiallisessa ankkuroinnissa on tärkeää käyttää valmistajan määräämää sekoitussuutinta. Muiden
ei hyväksyttyjen suuttimien käyttö voi aiheuttaa komponenttien vaillinaisen sekoittumisen ja komponettien
välisen menekin epäsuhtaisuuden.
Paina kahdesti pumppua kunnes molemmat komponentit tulevat ulos tasaisesti. Älä käytä tätä materiaalia. Vapauta pistoolin paine ja puhdista patruunan suutin kankaalla.
Injektoi liima puhdistettuun porausreikään aloittaen
reiän perältä.
Riippuen käytetystä suuttimesta ja ankkurointihartsista, ne sisältävät erilaisen määrän ainutlaatuisia sekoituselementtejä, jotka pakottavat hartsin ja katalyytin
tai hartsin ja kovettimen sekoittumaan keskenään samalla kun kulkevat suuttimen läpi.
Asennusmenetelmä
Lukeaksesi asennusmenetelmän, katso AnchorFix®
tuotteiden tuotetietoesite sekä Method Statement

LISÄDOKUMENTTEJÄ
Asennusrajoitukset riippuvat asennettavasta AnchorFix® tuotteesta. Tarkasta tiedot aina kyseisen AnchorFix® tuotteen tuotetietoesitteestä

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS
OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.
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