KIEGÉSZíTŐ ELEMEK

KONTAKT RAGASZTÓ
Kasírozás nélküli ALKOR szigetelőlemezek beton, fa, fém és poliészter felületekre, teljes felületű ragasztással
történő rögzítésére szolgáló 1 komponenses ragasztó.Kérdéses felületeknél készítsen előzetes ragasztópróbát.

ANYAGNÉV:

ALKORPLUS 81040

Tulajdonságok:

- nagyon erős tapadás
- jó öregedésállóság

- gyors, könnyű alkalmazás
- használatra kész kiszerelés

- tág hőmérséklettartomány amikor kikötött (-20°C-tól +80°C-ig)

Termékadatok:

- anyag: nitril-kaucsuk
- min. alk. hőm.: +5°C
- szilárdanyag tart.: 28%

- szín: transzparens
- lobbanáspont: <21°C
- tisztító: Alkorplus 81044

- konzisztencia: folyékony
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- Sűrűség (20°C-on): 0,9 g/cm

Alkalmazás:

- Keverje fel az anyagot felhasználás előtt, használat után pedig zárja vissza az edényt.
- Felületelőkészítés: az alapfelületnek száraznak, tisztának, szennyeződésektől, olajtól,
rozsdától mentesnek kell lennie.Alkorplus 81044-gyel történő megtisztítás javasolt.
- A ragasztót mindkét felületre (a szigetelőlemezre és az alapfelületre is) fel kell kenni pl.
ecsettel vagy spatulyával.
- Ne hordjon fel több ragasztót, mint amit 10 percen belül fel tud dolgozni.
- Száradási idő: kb. 10-15 perc, a hőmérséklettől, rétegvastagságtól, szellőzéstől, levegő
páratartalomtól függően.

A szükséges kötőerőt nem tudjuk elérni, ha túl frissen, közvetlenül a ragasztó felkenése után nyomjuk egymásra
az összeragasztandó anyagokat.A legjáratosabb gyors módszer az úgynevezett „ujjteszt” (a ragasztónak még
ragadósnak, de már nem szabad folyósnak lennie érintésre).
A megfelelő száradási idő után az összeragasztandó felüleleteket figyelmesen egymáshoz kell nyomni.Ha rosszul
illesztjük össze az anyagokat, ezután már nagyon nehéz lesz a helyzeten módosítani!
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Anyagfelhasználás: min. 300 g/m , a felületek minőségétől függően (150g/m oldalanként).
Tisztítás: a kikötés előtt a ragasztós felületek Alkorplus 81044-gyel tisztíthatók meg.
Kiszerelés: 10 l-es, és 1 l-es fém edényben (6 x 1 l/doboz)
Tárolás, biztonsági előírások: a ragasztó +5°C és +30°C között tárolható, és legfeljebb 12 hónapig
használható fel.A felhasználás alatt és után jó szellőzésről gondoskodni kell.Előzzük meg a statikus
feltöltődés lehetőségét.A ragasztómaradékot nem szabad a csatornarendszerbe kiüríteni.
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