Pattex Repair Special Mûanyag
Speciális ragasztó kisebb mûanyag
tárgyak javításához és ragasztásához
JELLEMZÔI
•
•
•
•
•
•

Rugalmas
Víz- és mosásálló
Rezgésálló
Átlátszóra szárad
Hôállóság: -40 °C - +70 °C
Oldószert tartalmaz

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Alkalmazható minden kemény és lágy mûanyag különféle más anyagokhoz (fa, papír, karton, bôr, fém, üveg, kerámia, fa, lágy-PVC, kemény-PVC) történô ragasztására.
Nem alkalmas PE, PP, teflon és habosított polisztirol felületekhez.

ALKALMAZÁS
A ragasztandó felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek, ill. szorosan összeilleszthetônek kell lenniük. Ragasztás elôtt tisztítsa meg a ragasztandó felületeket oldószeres (benzines) lemosóval. A ragasztót egyenletesen vigye fel mindkét ragasztandó felületre, hagyja száradni 5-10 percig, majd nyomja össze a ragasztandó felületeket. A ragasztott tárgy 24 óra múlva használható.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?

KISZERELÉS: 30 G

MÛSZAKI ADATOK
Alapanyag:

nitrocellulóz

Sûrûség:

0,89 g/ cm³

Hôállóság:

+70 °C-ig

Felhasználási hômérséklet:
Kötési idô:

FONTOS TUDNIVALÓK
A tárgyra kerülô friss ragasztófoltokat benzinnel átitatott textiliával le lehet törölni. A friss ragasztómaradvány a ragasztott tárgyról benzinnel átitattott ruhával
óvatosan letörölhetô. Tárolás szobahômérsékleten. A tubust használat után azonnal zárjuk vissza. Minôségét
megôrzi a gyártástól számított 2 évig. A gyártás dátumát lásd a csomagoláson (HH/ÉÉÉÉ - ahol H – hónap, É
– év). A ragasztóanyagok sokfélesége miatt és az eltérô
munkakörülményekbôl adódóan a munka megkezdése
elôtt próbaragasztás elvégzését ajánljuk.

szobahômérséklet, +18 °C és
+25 °C között
24 óra (végleges kötési szilárdság elérése)

KISZERELÉS
Csomagolás: 30 g-os tubusban bliszterkártyán
Gyüjtôcsomagolás: 6 db/karton

MÛSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
06 30/919-2926
ÁTLÁTSZÓ

ÁTLÁTSZÓ

ÁTLÁTSZÓ

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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