Pattex Crocodile
Power pillanatragasztó
Univerzális, egykomponensű
pillanatragasztó
JELLEMZŐI
Kimagaslódsadsads
minőségű építési-szerelési ragasztó és tömítő számos
• Egykomponensű
anyaghoz,
sokféle körülmény közt.

• Rendkívül gyorsan köt
• Számos anyagfajta
ragasztásához
• Magas tapadószilárdság
• Könnyű felhasználhatóság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Univerzális pillanatragasztó barkácsolási és ház
körüli
javítási
munkálatokra,
számos,
a
háztartásban megtalálható anyag javítására,
ragasztására. Kiválóan tapad olyan anyagokhoz,
mint műanyagok (kivéve PE, PP, PTFE), gumik,
fémek,
faanyagok,
kerámiák,
bőrök,
kartonpapírok vagy papírok. (Nem alkalmas
szilikongumi, üveg, mázas felületek, kifejezetten
puha bőrök és habok ragasztására.)

ALKALMAZÁS
A ragasztási munkák előtt győződjön meg róla,
hogy a ragasztandó felületek tiszták, szárazak és
pontosan
illeszkednek.
Adott
esetben
portalanítsa és tisztítsa meg a felületeket. Kerülje
a ragasztóanyag bőrrel való érintkezését. Hordjon
fel egy minimális mennyiségű ragasztót az egyik
ragasztandó felületre. Illessze össze a két
rögzítendő darabot, majd tartsa összeszorítva
legalább 1 percig. Hagyja a tárgyat pihenni
legalább 10 percig, ideális esetben másnapig a
teljes kötési szilárdság kialakulásához. A
megfelelő végeredményhez a ragasztóanyagot
15 °C és 30 °C között, minimum 30 %-os relatív
páratartalom mellett használja. Az optimális
eltarthatósághoz használatot követően törölje
szárazra az tubus csőrét, helyezze vissza az eredeti
kupakot és tárolja száraz, hűvös helyen.

FONTOS TUDNIVALÓK
Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5–
30˚C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a
gyártástól számított 18 hónapig. A gyártás
időpontját lásd a csomagoláson. Csatornába
önteni nem szabad. A ragasztóanyagot a
kifehéredési
pont
alatti
hőmérsékleten
alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a
hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg! Ne
érintkezzen vas szerszámmal (elszíneződés
miatt). További biztonsági információkért
tekintse meg a termék Biztonságtechnikai
adatlapját.

Összetétel

cianoakrilát

Szín

transzparens

Sűrűség

1.08 g/cm3 @ 20 °C

Eltarthatóság

18 hónap

KISZERELÉS
20 g-os tubusban

SZÁRMAZÁSI HELY:
EU

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
Tel.: 06 30/190-1268

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a
munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen
műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési
feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.
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