Pattex Repair Special Textil
Speciális ragasztó textilek javításához
és díszítéséhez
JELLEMZÔI
•
•
•
•
•

Mosás-, tisztítás- és vasalásálló
Átlátszóra szárad
UV-álló
Rugalmas
Oldószermentes

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Használható például varrás helyettesítésére, nadrágok felhajtásához, textilek javításához. Alkalmazható természetes és szintetikus anyagokhoz is, mint például farmeranyag,
pamut, filc, lenvászon, bársony, kevertszálas és mûszálas
anyagok illetve ezek fémhez, fához, bôrhöz történô ragasztására. Nem alkalmas PE, PP, teflon és habosított polisztirol felületekhez.

ALKALMAZÁS
A ragasztandó felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. A ragasztót mindkét ragasztási felületre vékonyan vigyük fel, azonnal nyomjuk össze és rögzítsük. 30 perc száradási idô után javasolt a ragasztott
felületet átvasalni, amely növeli a mosásállóságot.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?

FONTOS TUDNIVALÓK
Érzékeny textilek esetén nem feltûnô helyen végezzünk
próbaragasztást. A friss ragasztómaradvány hideg vízzel eltávolítható. A tubust használat után azonnal zárjuk
vissza. Állandó vízterhelésnek kitett felületen nem alkalmazható. Tárolás hûvös és száraz helyen, +2 °C és +40
°C közötti hômérsékleten. Minôségét megôrzi a gyártástól számított 1 évig. A gyártás dátumát lásd a csomagoláson (ÉNNN XXXX - ahol É – év, NNN – év annyiadik napja, XXXX - sarzsszám). A ragasztóanyagok sokfélesége miatt és az eltérô munkakörülményekbôl adódóan a munka megkezdése elôtt próbaragasztás elvégzését ajánljuk.

KISZERELÉS: 20 G

MÛSZAKI ADATOK
Alapanyag:

diszperzió

Szín:

fehér

Állag:

krémes

Sûrûség:

kb. 1,13 g/ cm³ 23 °C esetén

Kötési idô:

kb. 30-60 perc (függ az anyagtól és a felvitt ragasztó vastagságától)

KISZERELÉS
Csomagolás: 20 g-os tubusban bliszterkártyán
Gyüjtôcsomagolás: 6 db/karton

MÛSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
06 30/919-2926

ÁTLÁTSZÓRA
SZÁRAD

ÁTLÁTSZÓRA
SZÁRAD

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
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