Pattex Cipôragasztó
Bôr- és sportcipôk és bôráruk
speciális ragasztója
Jellemzôi
•
•
•
•
•
•

A ragasztási vonal átlátszó
Vízálló
Öregedésálló
Ellenáll híg savaknak és lúgoknak
Rugalmas kötést biztosít
Lágy mûanyagok ragasztására is
használható (pl. lágy PVC)

Alkalmazási terület
Ideális cipôk (bôrcipôk és sportcipôk) és egyéb bôráruk
(bôrtáskák), ill. átlátszó anyagok ragasztására. Különösen erôsen ragaszt össze különbözô kemény és lágy
mûanyagokat (lágy PVC, ABS). Alkalmas a legkülönfélébb anyagok ragasztására: fa, fém, gumi, bôr, parafa,
filc, szövet, lágy habok, stb., kivéve: polietilén, polipropilén, teflon és hasonló anyagok.

Alkalmazás
A ragasztandó felületek szárazak, por- és zsírmentesek
legyenek. Zsírtalanításra a PATTEX Lemosó és Higítót
ajánljuk. A PATTEX Cipôragasztót mindkét ragasztási felületre egyenletesen fel kell hordani. Kb. 5-10 perc várakozás után, amikor a ragasztó felülete száraznak tûnik,
az összeragasztandó darabokat röviden, de erôteljesen
össze kell nyomni. A ragasztás szilárdsága a nyomás
nagyságától (nem idôtartamától) függ!

Hogyan kell ragasztani?
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Kiszerelés: 50 ml

Tûzveszélyes

Irritatív

FONTOS TUDNIVALÓK
Ha a ragasztást zárt térben végezzük, akkor megfelelô
szellôztetésrôl gondoskodni kell! Tartsuk távol a gyúlékony anyagoktól! Minôségét megôrzi a gyártástól
számított 2 évig. Gyártási dátumot lásd a tubus alján
(ÉÉHHNNXX - ahol É - év, H - hónap, N-nap, X - sarzs)

Mûszaki adatok
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Szín:

Színtelen, átlátszó

Szárazanyag-tartalom:

16-18%

Viszkozitás:

3000-5000 mPa*-s

Sûrûség:

0.89 g/cm3

Ragasztási erôsség:

Ragasztott anyagoktól és a nyomás
erôsségétôl függ

Nyitott idô:

60-120 perc

Hôállóság:

60˚C

Kiadósság:

250-350 g/m2 (mindkét oldalra
felvive a ragasztót)
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Ha r
akkor Pattex
Kiszerelés
Csomagolás:
Gyüjtôcsomagolás:

50 ml-es fémtubus akasztható
karton dobozban
40 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Mûszaki szaktanácsadás
06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543 • www.pattex.hu

Poliuretán alapú ragasztóanyag. Oldószerek: etil-acetát
< 15 %, aceton < 75 %.

