Лист технічної інформації

Монтажний клей 48A
Сторінки: 1 из 1
Технічні дані:
Хімічна основа
Консистенцiя
Механізм затвердіння
Щільність
Відкритий час*
Час затвердіння*
Норма витрати

Синтетический каучук (неопрен)
Паста
Сушка з кристалізацією
1,1 г/мл
5 хв
20 хв (початкова міцність), повна – через 24-48 год
Близько 200 мл/м2

* Величина може змінюватися залежно від умов навколишнього середовища (температура, вологість, тип субстрату і т.д.

Опис продукту:
Монтажний клей 48A - конструкційний клей із
швидким схоплюванням і високої адгезійною
міцністю.
Може
використовуватися
для
приклеювання плінтусів, стінових панелей,
керамічної плитки, декоративних елементів до
пористих і непористим субстратів. Завдяки
здатності
заповнювати
нерівності,
використовується на нерівних поверхнях.
Характеристики:
• Висока початкова міцність.
• Дуже швидке і міцне склеювання.
• Може наноситися товстим шаром
заповнення нерівностей.
• Наноситься на одну поверхню.
• Вологостійкий.
• Замінює цвяхи і шурупи.

для

Сфери застосування:
Фіксація підлогових дощок, підвіконників, ліпнини,
декоративних елементів.
Приклеювання
затискачів
килимів,
країв
килимових доріжок і крайок ступенів.
Приклеювання стінових та підлогових панелей,
герметизація віконних рам і швів.
Ремонт пошкоджених плиток кахлю, паркету
Упаковка:
Колір: жовтуватий
Упаковка: туба 310 мл, під замовлення - банка 1
л.

Зберігання:
12 місяців у закритій упаковці в сухому
прохолодному місці при температурі від +5° C до
+25° C. Оберігати від морозу!
Поверхні:
Типи: будь-які матеріали, крім ПС, ПЕ і ПП.
Підготовка: Поверхні повинні бути знежирені,
очищені від пилу і бруду.
Ми рекомендуємо проводити власні попередні
випробування на сумісність.
Інструкція по застосуванню:
Метод: Використайте видавлюючий пістолет для
нанесення клею на одну зі склеюваних
поверхонь, наносячи клей смужками або точками
(через кожні 15 см - для панелей). Обов'язково
нанесіть клей на краї і кути панелей. Швидко
з'єднати деталі і сильно притиснути. Може
знадобитися додаткова фіксація на вертикальних
поверхнях або у разі приклеювання важких
матеріалів. Для приклеювання стінних панелей і
інших важких матеріалів можна використати
трансферний метод: стиснути склеювані деталі і
відразу розірвати на макс. 5 хвилин. Потім знову
з'єднати і сильно притиснути за допомогою
гумової киянки. При необхідність може
знадобитися фіксація до повного затвердіння
клею (близько 24-48 годин).
Температура застосування: від +5°C до +35°C.
Очищення: за допомогою ацетону, Уайт - спірита.
Ремонт: за допомогою Wall Panel Adhesive 48A.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і
різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані
результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.
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