Βελδηλόθνιιεο

CONTACT KLEBOSTIK 44
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

Έθδνζε: 06.06.2015

8. Κνιιήζηε ηα δύν κέξε κε πξνζνρή ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ ζηε
ζσζηή ηνπο ζέζε. Μόιηο ελεξγνπνηεζεί ε ζπγθόιιεζε δελ κπνξεί
λα γίλεη επαλαηνπνζέηεζε.
9. Εθαξκόζηε πίεζε. πληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιαζηηρέληνπ
ζθπξηνύ ε ζθηγθηήξα δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε ε δύλακε
λα είλαη ηζνκνηξαζκέλε ζε όιε ηελ επηθάλεηα. ε κεγάιεο
επηθάλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξέζα ε ζπκπαγέο
ιαζηηρέλην ξνιό.

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Εμαηξεηηθά ηζρπξή ζπγθόιιεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο
 Τςειή αξρηθή δύλακε ζπγθόιιεζεο
 Σαρύηεηα ζπγθόιιεζεο
 Μεγάινο αλνηθηόο ρξόλνο
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία (-150C - +700C)
 Καηάιιειε γηα επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο
 Εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Κνιιάεη ηζρπξά θαη άκεζα θνξκάηθα, μύια, λνβνπάλ,
πιαζηηθά δάπεδα, κνθέηεο, ζπλζεηηθά πιαζηηθά, πάλει,
δέξκαηα, πθάζκαηα, ιάζηηρα, θειιό, ηζόρα, πεπηεζκέλν
ραξηί, αθξώδε πιηθά, δηάθνξα ζεξκνερνκνλσηηθά πιηθά
(εθηόο πνιπζηεξίλεο) θαη πνιιά άιια πιηθά κεηαμύ ηνπο
θαζώο θαη ζε μύιηλεο θαη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, κνξηνζαλίδεο,
MDF, ηζηκέλην, πέηξα θαη παξόκνηεο επηθάλεηεο.
 Ιδαληθή γηα εθαξκνγέο ζηελ ππνδεκαηνπνηία, νηθνδνκή,
μπινπξγηθέο
εξγαζίεο,
θαη
απηνθηλεηνβηνκεραλία
(ζπγθνιιήζεηο ηαπεηζαξίαο θαη νπξαλνύ απηνθηλήησλ).
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλε
θαη ιηπαξέο νπζίεο.
2. Οη επηθάλεηεο πξνο ζπγθόιιεζε πξέπεη λα εθαξκόδνπλ θαιά
κεηαμύ ηνπο θαη λα κελ αθήλνπλ θελά.
3. Οη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα θαζαξηζζνύλ κε δηαιπηηθό
πηζηνιηνύ πξηλ ηελ ζπγθόιιεζε.
4. Αλαθαηέςηε ηελ θόιια πξηλ από ηελ εθαξκνγή.
5. Απιώζηε κε νδνλησηή ζπάηνπια ε πηλέιν νκνηόκνξθε
πνζόηεηα θόιιαο θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο ζηαπξσηά.
6. ε πνιύ πνξώδεηο επηθάλεηεο ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή δύν
ζηξώζεσλ. Η δεύηεξε ζηξώζε εθαξκόδεηαη κόιηο ζηεγλώζεη
ε πξώηε.
7. Αθήζηε ηελ θόιια λα ζηεγλώζεη γηα 20 ιεπηά, κέρξη λα έρεη
άξπαγκα θαη λα κελ κεηαθέξεηαη ζην δάρηπιν ζαο.
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ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίζηε ηα εξγαιεία θαη ηνπο ιεθέδεο ακέζσο κεηά ηε ρξήζε κε
δηαιπηηθό πηζηνιηνύ.
ΑΠΟΓΟΖ
100-200 gr/m2 (εθαξκνγή ζηε κία επηθάλεηα)
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Βάζε: Polychloroprene rubber
Μνξθή: ηξνπηώδεο πγξό
Υξώκα: Τπνθίηξηλν
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή δηαιύηνπ
Δηδηθό βάξνο: 0,876 gr/ml
Ημώδεο: 35-40 sec 20νC (DIN CUP 8)
Γηαιπηόηεο ζε λεξό: <0.1%
εκείν αλάθιεμεο: >-27 νC (Hexane) (IP 170)
Σάζε αηκώλ (20 νC): 19000 Pa (Hexane)
Σάζε αηκώλ (50 νC): 58500 Pa (Hexane)
Αλαθιεμηκόηεηα: Πνιύ εύθιεθην
Αλνηθηόο ρξόλνο: 40 ιεπηά 180C – 250C
Αξρηθή ζπγθόιιεζε: 40 ιεπηά ζηνπο 200C
Σειηθή ζπγθόιιεζε: Σα θνιιεκέλα κέξε κπνξνύλ λα
επεμεξγαζζνύλ κεηά από 3 - 5 ώξεο. Η ηειηθή δύλακε ζπγθόιιεζεο
επηηπγράλεηαη κεηά από 24 ώξεο ζηνπο 200C.
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 100C - 300C
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 50C - 350C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο.
Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην
ειηαθό θσο.
ει. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η CONTACT KLEBOSTIK 44 είλαη πνιύ ηζρπξή βελδηλόθνιια
επαγγεικαηηθήο ρξήζεο κε βάζε ην ζπλζεηηθό θανπηζνύθ,
ζπλζεηηθέο ξεηίλεο θαη δηαιύηεο. Έρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηε
ζεξκνθξαζία, ζηελ πγξαζία, ζηα έιαηα θαη ζηα νμέα.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
 Η CONTACT KLEBOSTIK 44 όπσο θαη όιεο νη βελδηλόθνιιεο
δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάησ από +50C ή ζε ζπλζήθεο
πγξαζίαο. Η ζεξκνθξαζία ηεο θόιιαο θαη ησλ επηθαλεηώλ πξνο
ζπγθόιιεζε πξέπεη λα είλαη πςειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο. Οη πνιύ θξύεο επηθάλεηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα
ειθύνπλ ηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο. Η πγξαζία ζην θηικ ηεο
θόιιαο κπνξεί λα κεηώζεη ηε δύλακε ζπγθόιιεζεο θαη λα
νδεγήζεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.
 Αλνκνηνκνξθίεο ζηηο επηθάλεηεο θαη θελά ειαηηώλνπλ ηελ
επηθάλεηα επαθήο θαη επνκέλσο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ηειηθό
απνηέιεζκα ηεο ζπγθόιιεζεο.
 Γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ θνιιήζηε ηελ
επηθάλεηα ζηαδηαθά μεδηπιώλνληαο ηελ ηαπηόρξνλα.
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα
απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό
παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Γνρεία: 500ml, 1lt, 5lt
ΤΚΔΤΑΗΑ
Δνρείν 500ml
Δνρείν 1Lt
Δνρείν 5Lt

ΚΩΓΗΚΟ
01511
01512
01513

BARCODE
5204094015116
5204094015123
5204094015130

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.

ει. 2

Aquatic Chronic 3: H412 - Επηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Asp. Tox. 1: H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη
δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο Flam. Liq. 2: H225 - Τγξό
θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα Repr. 2: H361d - Ύπνπην γηα
πξόθιεζε βιάβεο ζην έκβξπν. Repr. 2: H361f - Ύπνπην γηα
πξόθιεζε βιάβεο ζηε γνληκόηεηα Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί
εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT RE 2: H373 - Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή
επαλεηιεκκέλε έθζεζε STOT SE 3: H336 - Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P102: Μαθξηά από παηδηά P202: Μελ
ην ρξεζηκνπνηήζεηε πξηλ δηαβάζεηε θαη θαηαλνήζεηε ηηο νδεγίεο
πξνθύιαμεο P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα /
πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα
/ πξόζσπν P303+P361+P353: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα
κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό / ζην ληνπο.
P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξαηε ηνλ
παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε
ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P331: MHN πξνθαιέζεηε
εκεηό P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε
ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε θαηάζβεζε P405: Φπιάζζεηαη
θιεηδσκέλν P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε
ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο
θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν.
4042/2012)
EUH208: Πεξηέρεη θνινθώλην. Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
ηαμηλόκεζε: ηνινπόιην; n-εμάλην; Αθεηόλε
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