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Obszary stosowania 

Zagęstnik do bezrozpuszczalniko-  
wych powłok posadzkowych z ży-  
wic epoksydowych Remmers.  
Do wykonywania mas szpachlo-
wych nakładanych na powierzch-
nie nachylone np. powierzchnie 
czołowe, cokoły i stopnie schodów. 

Sposób stosowania: 

WHG TX jest środkiem tiksotropu-
jącym, na bazie wysoko dysper-
gowanego kwasu krzemowego do 
zagęszczania różnych płynnych 
mediów. 
Podczas pracy należy pamiętać 
o odpowiednim wyposażeniu 
(patrz także („Indywidualne środki 
ochrony”) 

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice ochronne 
z kauczuku nitrylowego (np. Tricotil 
firmy KCL), maska przeciwpyłowa, 
okulary ochronne, fartuch, koszula 
z długimi rękawami lub zarękawki. 

Wskazówka 

Przez dodanie zagęstnika WHG 
TX zmieniają się właściwości apli-
kacyjne, temperatura podczas 
stosowania, czas przydatności do 
użycia oraz czas wysychania po-
włoki. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania:  
Torba papierowa 1 kg. 

Zużycie: 
Zależne od wymaganej konsysten- 
cji i obszaru zastosowania, ok. 2 % 
wag. w odniesieniu do spoiwa. 

Składowanie:  
Przy przechowywaniu w suchym 
miejscu czas składowania jest nie- 
ograniczony. 
 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki. produktu. 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Wygląd:   biały proszek, 
    zajmujący dużą objętość  

Dane techniczne produktu  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1221 

WHG TX 
 Środek tiksotropujący i zagęstnik do żywic synte-

tycznych; element systemów SL Floor WHG / 
WHG AS (AbZ Z-59.12-302/303 DIBt.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronić przed 
wilgocią 

 


