Produkt Data
HEMPADUR®EPOXY FILLER 35250
CURING AGENT 95250

Beskrivelse:

HEMPADUR EPOXY FILLER 35250 er en 2-komponent, løsemiddelfri epoksysparkel.
Når den er gjennomherdet er den motstandsdyktig overfor vann, alifatiske løsemidler og
lignende.

Bruksområde:

1. Som sparkel til metall, hardved, ferrosement, glassfiber og tilsvarende materialer.
Spesielt tilpasset sparkling på store flater.
2. Til fylling av mindre porer i sveisesøm, propeller, kjøl og lign.
3. Til reparasjon av glassfiber med osmose (glassfiberpest).

Levering:

Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:
Farger/farge nummer:
Glans:
Volum tørrstoff %:
Flammepunkt:
Spesifikk vekt:
Berøringstørr:
Slipetørr:
Gjennomherdet:

Lys grå/19810
Halvblank
100%
92 °C
1.6 kg/ liter
8 (ca.) timer v/ 20°C
18 (ca.) timer v/ 10°C
16 (ca) timer v/20 °C
36 (ca) timer v/10 °C
5 dager v/20 grader
12 dager v/10 grader
Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale
fabrikasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:
Blandingsforhold 35250:
Påføringsmetode:
Tynner (maks.vol%):
Rengjøringsmiddel:
Overmalingsintervall, min.:

Base 35259 : Curing agent 95250 blandes 1:1 (volumdeler)
Legges på med spatel eller lignende.
Skal ikke tynnes.
HEMPEL`S DEGREASER 99611 eller HEMPEL’S THINNER 08450
8 timer (20°C)
18 timer (10°C)
Overmalingsintervall, maks.: 24 timer (20°C) (Se ANMERKNINGER neste side)
54 timer (10°C) (Se ANMERKNINGER neste side)

Sikkerhet:

Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt
produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding,
kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann
eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

HEMPEL
Utgitt:

Desember 2003

Side 1 av 2

Produkt Datablad

HEMPADUR EPOXY FILLER 35250
FORBEHANDLING:

Metall: Fjern olje og fett, etc med HEMPEL`S YACHT CLEANER 67601. Fjern salt og annen
forurensning ved høytrykksspyling med ferskvann. Avhengig av overflatens karakter anbefales
sandblåsing, stålbørsting eller sliping med grovt slipepapir for fjerning av rust og gammel
maling. Til groptæring anbefales sandblåsing eller fresing med hardmetallfres. Rund av
eventuelle skarpe kanter. Overflaten rengjøres til slutt med HEMPEL`S THINNER 08450.
Som grunning anbefales et tynt strøk HEMPEL`S LIGHT PRIMER 45551.
Ferrosement: Se datablad for HEMPADUR SEALER 599.

PÅFØRINGSBETINGELSER:

Bør kun brukes ved temperaturer over 5 °C. Overflatetemperaturen bør også være over denne
grensen. Overflaten må være helt ren og tørr og dens temperatur skal være over duggpunktet
for å ungå kondens.

ETTERFØLGENDE STRØK:

Kan overmales med HEMPEL`S LIGHT PRIMER 45551 eller h.h.t. spesifikasjon.
Høyglans toppstrøk slik som HEMPEL`S POLY BEST 55551 bør ikke ikke påføres direkte på
HEMPADUR EPOXY FILLER 35250.

ANMERKNINGER:

Base og herder (lys rød base og grønn curing agent) blandes grundig til man oppnår en
ensartet lys grå farge, først da er produktet klart til bruk.
Bland ikke mer enn det som kan brukes innen 1 time.
Overflaten kan glattes ut med hånden (bruk hanske) når den har satt seg men ennå er
klebrig. En spatel dyppet i vann kan også brukes.
Dersom overmalingsintervallet overskrides, må overflaten mattes for å sikre vedheft.
For overmaling med HEMPEL`S LIGHT PRIMER 45551 gjelder et maksimum overmalingsintervall på 30 døgn ved 20ºC og 60 døgn ved 10ºC.

NB:

Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT:

Hempel (Norway) AS - 3252019810CO006

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til “Forklaringer til
produktdatabladene” i produktdataboken, “Hempel book”.
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold.
Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til
HEMPEL’S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre
forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og
indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet ken endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt:

Desember 2003

Side 2 av 2

Produkt Datablad

