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ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίζηε ππνιείκκαηα θφιιαο θαη εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ
εθαξκνγή κε δηαιπηηθφ λίηξνπ.
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
3-4 m² /Lt

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η PVC ADHESIVE είλαη εηδηθή παρχξξεπζηε θφιια δηαιχηνπ, γηα
πνιχ δπλαηή θαη γξήγνξε ζπγθφιιεζε ζσιήλσλ θαη
εμαξηεκάησλ απφ PVC. Έρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζην θξχν, ζην
βξαζηφ λεξφ θαη ζηα πεξηζζφηεξα ρεκηθά. Πξνζθέξεηαη ζε εηδηθή
ζπζθεπαζία κε πηλέιν γηα επθνιφηεξε ρξήζε.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Εμαηξεηηθά δπλαηή ζπγθφιιεζε
 Γξήγνξν ζηέγλσκα
 Δελ ζπξξηθλψλεηαη
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε γήξαλζε
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζην βξαζηφ θαη ζην θξχν λεξφ
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηνπο δηαιχηεο, αιθάιηα θαη νμέα
 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία
 Εχθνιε εθαξκνγή κε ην εηδηθφ πηλέιν ελζσκαησκέλν ζην θαπάθη
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Καηάιιειε γηα ζσιήλεο PVC ζε θάζε είδνπο πδξαπιηθφ δίθηπν,
γηα ζσιήλεο πίεζεο χδξεπζεο θξχνπ θαη βξαζηνχ λεξνχ,
απνρεηεχζεηο ληπηήξσλ θαη λεξνρπηψλ, πδξνξξνψλ,
βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ απφ
ζθιεξφ PVC θιπ.

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγλνχο θαη δξνζεξνχο
ρψξνπο ζε Θεξκνθξαζία 50C - 350C, καθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο.
Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία απφ ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην
ειηαθφ θσο.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπφ ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο. Σν πξντφλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κεαλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκφ παξαγσγήο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Δηαθαλέο & Γθξη σιελάξηα 80ml, Δνρεία 250ml & 500ml
ΤΚΔΤΑΗΑ
Δηαθαλν 80ml
Δηάθαλν 250ml
Δηάθαλν 500ml
Γθξί 80ml
Γθξί 250ml
Γθξί 500ml

ΚΩΓΗΚΟ
01876
01871
01872
01858
01877
01878

BARCODE
5204094018674
5204094018711
5204094018728
5204094018797
5204094018773
5204094018780

ει. 1

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο απφ ζθφλε
θαη ιίπε.
2. Κφςηε ηηο ζσιήλεο PVC θάζεηα θαη ιεηάλεηε ειαθξά ηηο
άθξεο.
3. Εθαξκφζηε ζηηο ζσιήλεο πνπ ζα θνιιήζεηε Mercola PVC
PRIMER.
4. Εθαξκφζηε ηελ θφιια θαη ζηα δχν πξνο ζπγθφιιεζε κέξε κε
ην εηδηθφ πηλέιν ηεο ζπζθεπαζίαο.
5. Ελψζηε ακέζσο ηα δχν κέξε θαη θξαηήζηε ηα ζηαζεξά γηα 10
ιεπηά πεξίπνπ.
6. Αθαηξέζηε ακέζσο φζε πνζφηεηα θφιιαο πεξηζζεχεη.
7. Οη ζσιήλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά απφ
ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο.
πληζηάηαη λα γίλεηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα
θάζε εθαξκνγή.

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Τγξφ
Υξώκα: Δηάθαλν θαη Γθξη
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή
Μέζνδνο εθαξκνγήο: Πηλέιν
Αξαίσζε: Κακία
Δηδηθό βάξνο: 0,950-0,970 gr/m3 20νC
Υξόλνο ζηεγλώκαηνο: 10-20 ιεπηά 180C – 250C
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 100C - 300C
Καηεγνξία πίεζεο: PN 6
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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.
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Acute Tox. 4: H332 - Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Carc.
2: H351 - Ύπνπην γηα πξφθιεζε θαξθίλνπ Eye Irrit. 2: H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ Flam. Liq. 2: H225 Τγξφ θαη αηκνί πνιχ εχθιεθηα STOT SE 3: H336 - Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ
εηηθέηα P102: Μαθξηά απφ παηδηά P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα
πξηλ απφ ηε ρξήζε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα
ηα κάηηα/πξφζσπν P303+P361+P353: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο
φια ηα κνιπζκέλα ελδχκαηα. Ξεπιχλεηε ην δέξκα κε λεξφ/ζην
ληνπο. P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξαηε
ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί
ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Ε
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε
λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε
ηνπο, εθφζνλ είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501:
Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/ πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο
/ πεξηθεξεηαθνχο / εζληθνχο / δηεζλείο θαλνληζκνχο (Οδεγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH019:
Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη εθξεθηηθά ππεξνμείδηα EUH066:
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο
ή ζθάζηκν. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλφκεζε:
θπθινεμαλφλε (CAS: 108-94-1); βνπηαλφλε 2 (CAS: 78-93-3);
ηεηξαυδξνθνπξάλην (CAS: 109-99-9)
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