Voegmiddelen & kitten

CGM380
Coba CGM380 epoxy-afdichtingskit is een zeer snel
verhardende 2-componenten afdichtingskit.

Producteigenschappen

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond en aanhechtingsvlakken moeten
schoon, stofvrij, vetvrij en droog zijn. Zorg dat Coba

Speciale productkenmerken
Snel verhardend
Goede hechting aan RVS en kunststof
Douche gebruiksklaar binnen 2 uur
Eenvoudig af te werken
Slag- en stootvast

Toepassingsgebied
Coba CGM380 is speciaal bedoeld voor het opvullen
en afdichten van voegen rondom doucheputjes van
zowel roestvast staal als kunststof.

CGM380 op kamertemperatuur is voor een optimaal
verwerkingsresultaat.
Verwerking
Coba CGM380 moet met een kitpistool verwerkt
worden. Na het afschroeven van de wartel moet de
afdichtingsstop worden verwijderd. Deze kan na
gebruik teruggeplaatst worden om de koker te
hergebruiken. Breng de mixer/spuitmond aan op de
koker. Om er zeker van te zijn dat je goed gemengd
product gebruikt spuit je de eerste 10 cm product op
een stuk karton of iets dergelijks. Coba CGM380
gelijkmatig en voldoende diep in de voeg spuiten.
Direct aansluitend de kit droog afwerken, eventueel
door het kitoppervlak te bevochtigen. De verharding
van de kit treedt binnen enkele minuten op. Zorg
daarom dat de kit op tijd afgewerkt is. Na de
verharding is het spuitmondje onbruikbaar. Bij elke
koker worden 2 spuitmondjes meegeleverd.
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Nabehandelen/drogen
De voeg niet binnen 2 uur thermisch, mechanisch of
chemisch belasten.

Ecologie/toxicologie
Een goede ventilatie tijdens het verwerken en tijdens
het uitharden is belangrijk. Bij normaal gebruik levert
het product geen gevaar op voor mens en milieu. De
verpakking helemaal leegmaken, productresten laten
drogen en/of verharden en conform wettelijke eisen
afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften
Van
alle
Coba
producten
is
een
veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze
informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie
met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk
vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag
Voor kleuren en verpakkingen zie blad 3.
Houdbaarheid: minimaal 18 maanden in een
originele, ongeopende verpakking. Duo koker van
250 ml. Koel opslaan en transporteren.

Overige informatie
De informatie berust op onze huidige kennis en
ervaring en is van toepassing op het product zoals
door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan
echter geen garanties geven op de kwaliteit van de
uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal
bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze
leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden
van toepassing.
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Kleuren en verpakkingen
art. 10860
duo koker van 250
ml
donkergrijs
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