Nye silikoner i super kvalitet

Ljungdahl Byg & sanitet
Ljungdahl Sanitet & natursten
Fugen er en lille detalje, men den har afgørende betydning for
funktionen og for den sidste finish. Med vores nye silikoner skaber
du nemt et professionelt resultat. De har god vedhæftning, de løber
godt sammen, er nemme at bearbejde og åbentiden er forbedret.
Med Byg & sanitet får du et 2-i-1 produkt, da du kan løse endnu flere
opgaver med samme produkt, og så lagerfører vi et bredt udvalg af
farver.

✓ Hurtigere og nemmere arbejdsgang
✓ Flere anvendelsesområder i ét produkt
✓ Lagerføres i mange farver
✓ Udviklet efter de nyeste EU krav til kemikalieindhold

”Silikoner med større anvendelse,

flere farver og bedre egenskaber!

Ljungdahl Byg & sanitet

Ljungdahls Byg & sanitet er UV resistent, antimugbehandlet og pH-neutral. Derudover er den fødevaregodkendt iht. FDA.

”

Ljungdahl Byg & sanitet
er fødevaregodkendt.

Ljungdahl Sanitet & natursten

Ljungdahl Sanitet & natursten er det oplagte valg til
natursten, da den ikke misfarver eller flyder ud.
Den er antimugbehandlet, farvestabil og pH-neutral.

Tekniske data

Byg & sanitet

Sanitet & natursten

Basis

Polysiloxan*

Polysiloxan*

Skindtid

ca. 10 min. v/23°C og 50 % RF

ca. 7 min. v/23°C og 50 % RF

Fugebevægelse

±25 %

±25 %

Shore A

25

25

Emballage

300 ml patroner

300 ml patroner

Holdbarhed

18 mdr. uåbnet

12 mdr. uåbnet

Farve

Transparent, hvid, lysegrå, manhatten,
stålgrå, mellem/betongrå, mørkegrå,
antracitgrå, sort

Transparent, modehvid, hvid, marmor,
lysegrå, manhatten, lys beige, sort,
bahamabeige

Se altid gældende specifikationer på databladet

*Silikonen er oximbaseret og udviklet efter de nyeste EU krav til kemikalieindhold.
Silikonen indeholder ikke butanonoxim (MEKO), så du får fordelen af en bedre
konsistens, hvor der fortsat er fokus på arbejdsmiljø.

VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...
Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød
📞 4814 0010
📧 ljungdahl@ljungdahl.dk
🌐 www.ljungdahl.dk

®

