ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНО ЛЕПИЛО НА СПРЕЙ
Код:

26803

Цвят:

белезникаво- транспарентен

Приложение:
Основни характеристики:

Авторепаратурен продукт/ микс Лепило/ Слепващо вещество
Многофункционално контактно лепило за
дълготрайна или временна адхезия. Скоростта на
пръскане може да се контролира чрез регулируем
клапан. Безпроблемно, лесно приложение. За
употреба върху: килим, корк, гума, порест каучук,
хартия, картон, текстил, кожа, метал, дърво, много
пластмаси и др.

Физични и химични свойства:
Основно свързващо вещество: синтетична смола
Мирис: характерен
Производителност: 1,2 g/sec.
Парно налягане при 20°C: 3 - 4 bar
Топлоустойчив: до 80°C
Стабилност при съхранение: 10 години при подходящо съхранение (=10°-25°C, относителна
влажност на въздуха макс. 60%)
Размер: аерозолна кутия , максимален номинален обем 400 мл

Процес на нанасяне:
Преди употреба внимателно прочетете и спазвайте предупредителните текстове от етикета!


Спрея трябва да бъде със стайна температура

Температура на работа: 5° до 30°C

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и
обезмаслена


Разклатете спрея за 2 минути преди употреба

Пръскайте на разстояние ок. 25-30 см – допълнително за пенополистирол

Дълготрайна адхезия: нанесете лепило от двете страни. След 15-20 минути време за сушене
притиснете двете повърхности

Временна адхезия: Нанесете тънко равномерно количество върху материала притиснете след
5 -10 минути

Нанесете повече върху допълнително абсорбиращи материали. Притиснете двете парчета
материал заедно, до изсъхване на лепилото

След употреба обърнете спрея надолу и пръскайте, докато
започне да излиза чиста газ, за да почистите клапана.

Предпазвайте обекта и околността от мъгла от пръскане. Температурата трябва да варира между
+10°C и +25°C, макс. влажност на въздуха 60 %. Съхранявайте на сухо място. Пазете от пряка
слънчева светлина и други източници на топлина. Използвайте само при сухо време, на защитени
от вятър места и в добре проветриви помещения. Следвайте предупредителните текстове на
етикетите!

Съхнене

Време за съхнене

Време на лепилото да се активира

20 °C,
2 - 5 min.
max. 45 min.
50% относ. влажност
Времетозасъхненезависиоттемпературатанаоколнатасреда,влажносттанавъздухаидебелинатана
нанесения слой.

Темп. на обекта

Околна среда и етикетиране

Екологично съвместим: Chamäleon GmbH се ангажира да прилага формулировки без ограничени
или критични съставки и да постигне възможно най-добро представяне. Капачките и опаковките са
изработени от рециклируем материал. Изхвърляне: Моля, обърнете внимание на остатъците вътре
в контейнерите. Напълно изпразнените контейнери могат да се използват за рециклиране. Ако
кутиите не се изпразват, те трябва да се изхвърлят като "специални отпадъци". Етикетиране:
Всички продукти на Chamäleon GmbH отговарят на текущото състояние на техните разпоредби за
етикетиране. Класификацията и разграничаването се извършва от сегашната правна форма на
Глобално хармонизираната система за класификация и етикетиране на химикали (GHS) или
по-скоро от разпоредбите на CLP 1272/2008/EG. Нашите информационни листове за безопасност
отговарят на настоящата форма на REACH 1907/2006/EG, член 31 и приложение II,

