1 iš 2

Techninis aprašymas
Art. Nr. 1571

Coll Express PU
1K PUR- Kleber - klijai

Naudojimo sritys
Naudojamas medienos, metalo,
plastiko, keramikos, stiklo klijavimui. Panelių, dangų, dekoratyvių
medžiagų sutvirtinimui ir montavimui. Aukštos kokyb÷s medienos
durų staktų be pažeidimų nuo vinių
ir varžtų montavimui. Naudojama
baldų remontavimui ir surinkimui.
Produkto savyb÷s
Pastos tirštumo, nenutekantys, taip
pat tinkantys naudoti storesniu
sluoksniu, ypač gerai suklijuoja.
Suklijavus nepalieka d÷mių.
Perdirbimas
Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas.
Klijuoti nerekomenduojama ant
tapetų, dažų.
Naudojama kaip ir dengiant siūles
– su pistoletu. Užtepus Remmers
Coll Express PU, iškart klijuoti
medžiagą. Klijus tepti dedant nedidelį tašką ar brūkšnius. Klijuojamąją medžiagą per vidurį lengvai
stumtelti ar sukant stipriai paspausti.

Duomenys apie produktą
Produkto duomenys tiekimo metu:
Tankis:
apie 1,1 g/ml
Spalva:
skaidri
Atviras laikas:
20 min.
Spaudimo laikas:
40 min.
Perdirbimo temperatūra:
+ 5 ºC iki 40 ºC
Funkcin÷s zonos:
- 30 ºC iki + 80 ºC
Atsparumas chemikalams:
patikrinta pagal pH 0 ir 14 potvarkius
Klijų šlyties/ gniaužimo j÷ga (Medis/Medis):
> 10 N/mm²
Tvirtumas:
D4 (DIN EN 204)
Rankiniai ir suspausto oro pistoletai. Neapdžiūvusias darbo priemones joms neapdžiūvus plauti su V
101.

zavimą pateikta galiojančiame
saugos duomenų lape.

Tiekimas, išeiga, sand÷liavimas
Tiekimo forma:
310 ml pakuot÷, kurioje 15 vnt.
Išeiga:
Pagal poreikį.
Sand÷liavimas: Uždarytoje originalioje taroje vesioje vietoje mažiausiai 12 m÷nesių. Saugoti nuo
šalčio.

Nurodymai
Remmers Coll Express PU sud÷tyje n÷ra tirpiklių, jį galima naudoti
ant plastiko paviršių – pvz., Styropor. Nurodyti laikai galioja, esant
normaliam klimatui 23/60.

Saugumas, ekologija, utilizavimas
Išsamesn÷ informacija apie saugumo reikalavimus produktą transportuojant, sand÷liuojant bei naudojant, o taip pat ekologiją ir utili-
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Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga
naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys
n÷ra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško
patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
.
Iš÷jus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka
savo galios.

Remmers Baltica,
Baustofftechnik
UAB, Kirtimų
49624g.Löningen
47, 02244
Tel.:
Vilnius
05432/83-0
Tel.: 8-52-164237
Fax: 05432/3985
Fax: 8-52-164233, www.remmers.lt
www.remmers.de

