VALČEK SILVER PROFI
výkonný chlpáč so stopou pomaranča na drsný
povrch
VSIP
Profesionálny valček série 330 na aplikáciu stredne a silne viskóznych hmôt na hladké aj
drsnejšie povrchy, doporučujeme na aplikáciu fasádnych farieb, ďalej materiálov STENUSUŠ
NENASÁVAJ KRÉM (pre hydrofobizáciu povrchov), STAVLEP, KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA, BIELA
FARBA či FARBA NABETÓN.
Vysokokvalitný valček série 330 s mimoriadnou savosťou, odolávajúci väčšine rozpúšťadlovým
bázam, určený pre stredne a silne viskózne hmoty a hladké aj drsnejšie povrchy, kde zanecháva
stopu pomarančovej kôry. Jadro valčeka je z vysokoodolného polypropylénu, vlas zo splietaného
mikrovlákna. Výška vlasu 20 mm.

VÝHODY, POUŽITIE
o 30 % vyššia savosť nanášanej hmoty
vďaka použitiu akostného polypropylénu odoláva akrylátovým, olejovým aj rozpúšťadlovým bázam
nepúšťa vlákna
zostrihnuté boky nezanechávajú viac farby na okrajoch
savosť a výdaj farby zostávajú zachované aj pri viacnásobnom použití

APLIKÁCIA
Na DRŽIAK VALČEKA PROFI sa nasadí valček série 330 a potom sa obvyklým spôsobom
nanáša aplikovaná hmota. Po ukončení alebo pri dlhšom prerušení práce je potrebné dôkladne
omyť všetky časti, aby nedošlo k zatvrdnutiu aplikovanej hmoty. Po omytí snímeme valček
z držiaka a necháme oschnúť.

Balenie
poznámka

v kartóne

vlas 10 mm, balení 2 ks, šíře 100 mm

22 ks

vlas 20 mm, šíře 245 mm

18 ks

Vydané 7. 4. 2019, revidované 5. 10. 2020.
Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz

