HSP

HEAT STOP

GEL UNIC DE PROTECTŢIE
CONTRA CĂLDURII

Informații generale

• Protejează contra efectelor căldurii.
• Reduce riscul de incendiu al majorităţii
tipurilor de suprafeţe.
• Formulă gel unică, uşor de folosit.
• Transparent, nu lasă reziduuri, uşor de
curăţat.
• Se evaporă în 24 - 48 ore.
• Nu este toxic, inofensiv pentru piele, fără
miros.

HEAT STOP protejează suprafeţele şi componentele
contra efectelor căldurii în timpul operaţiilor de sudare,
cositorire şi topire. Protejează suprafeţele vopsite şi
lăcuite contra decolorării în urma folosirii arzătoarelor
pe gaz.

Formalua specială gel se fixează pe orice suprafaţă fără
să picure sau să curgă.
HEAT STOP reduce deformările suprafeţelor şi a
materialelor de tipul plastice, din cauciuc, a sigilanţilor
şi garniturilor.

Informații tehnice
Aspect: gelatinos
Culoare: transparentă
Punct de îngheţ: 0° C
Punct de fierbere: 100° C
Densitatea vaporilor: < 1 (Aer = 1)
Valoare pH: 6-8

Durata de evaporare: 24 - 48 ore
Solubilitate: apă rece şi caldă
Durată de valabilitate: 12 luni. A SE FERI DE ÎNGHEŢ!
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Securitate.

Aplicații și utilizare
• HEAT STOP previne efectele negative ale căldurii
din timpul sudării, cositoririi şi a lipirilor în diferite
sectoare cum ar fi: instalaţii, conducte, supape de
conexiune, lucrări de gips carton, amenajări
interioare, construcţii din sticlă şi metal,
tinichigerie, rosturi de dilatare, sisteme
termostatice şi supape, aer condiţionat, sisteme
de încălzire şi răcire, sisteme medicale,
mentenanţă clădiri, diferite operaţiuni de
întreţinere şi reparaţii.
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Denumire
Heat Stop

• Utilizare: Agitaţi bine! Curăţaţi suprafaţa de
protejat. Aplicaţi un strat de 5 - 10 mm de Heat
Stop şi începeţi lucrul. Îndepărtaţi gelul cât se
poate de bine şi lăsaţi ca reziduurile să se
evapore.
PRECAUŢII: A SE FERI DE ÎNGHEŢ!

Conţinut
1l

Notă
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor.
Compania
este
responsabilă
pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
companie se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.
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