Техническа спецификация
DEFLEX®-Kontaktkleber
Общи положения
Общи качества

Технология/Основа

Стирен каучук, съдържащ разтворители

Тип продукт

Лепило

Втвърдяване

Физическо

Компоненти

Еднокомпонентен

Цвят

Черен

Технически данни
Физически качества
Плътност
Относителен дял твърди вещества според теглото

1,0 g/cm3
75 %

Технологични свойства и

15 °C до 25°C

Контролен метод Kö

параметри

-5 °C до 35 °C

100144

Температура на съхранение

0,5 мин

Температура на обработка

10 мин

Време на изпаряване

24 месеца

Открито време

200 g/m2 до

Време на съхранение

300 g/m2

Разход
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Характеристики на продукта
Приложения

Обработка

Области на приложение

В строителния и промишлен сектор

Специални приложения

За залепване на EPDM и бутил
фолиа върху повърхности като
бетон, зидария, дървесина,
стомана и битумен,
също и за припокриването им
битумен
различни
алуминиеви
сплави

Подходящи субстрати

различни
стоманени
сплави
EPDM, бутил,
стъкло
Минерални
материали,
бетон,
дървесина

Консистенция
Изисквания
към
повърхностите
Методи на
апликиране

пастоообразна
Сухи,
Чисти,
Обезмаслени,
обезпрашени
Пистолет за фолио, шпатули
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Почистване
Указания

Почистващ препарат за инструменти
Специални указания

DEFLEX-Reiniger AL
Тъй като има пластмасово
фолио с различен състав и
качество, препоръчително е да
се тества предварително

Допълнителна информация
Съхранение
DEFLEX-Kontaktkleber трябва да се обработва в рамките на посочената върху опаковката трайност. Материалът има
най-добра устойчивост при съхранение в затворени опаковки при посочената температура на съхранение.
Безопасност
Преди приложение трябва да бъде прочетена спецификацията за безопасност във връзка с превантивните мерки и
указанията за безопасност. Трябва да бъдат съблюдавани всички валидни предписания за безопасност.
Подготовка
При някои субстрати е необходимо предварително третиране и/или почистващ препарат или грунд, за да бъде
постигнато добро свързване. Изисквания към повърхностите и подходящи свързващи агенти ще откриете в
характеристиките на продукта в тази спецификация. Поради голямото разнообразие на възможни материали на
субстрата и качества се препоръчва да се извършат предварителни опити за установяване на свързването и
поносимостта.
Обработка
Технологичните параметри можете да видите от таблицата с технически данни. Ниските температури водят до
временно висока степен на вискозитет, което води до изразходване на по-малки количества и по-бързо втвърдяване.
Почистване
DEFLEX-Reiniger AL Почистете инструментите непосредствено след употреба.
Отстраняване като отпадък
Вижте спецификацията за безопасност.

ВАЖНО: Предоставената информация, спецификации, методи и препоръки (“информация”) се основава на нашия опит, който считаме
за правилен. Не декларираме и не поемаме гаранция или обезпечаване по отношение на точността или пълнотата на информацията
или за това, че използването на продукта няма да доведе до загуби или щети или че ще доведе до желаните резултати. Единствено
купувачът е отговорен за това, да бъде проверена и определена пригодността на продукта за зададената цел на използване.
Проверките трябва да бъдат повтаряни, в случай че материалите или условията се променят по някакъв начин. Никой служител,
търговец или представител няма правото да променя тези обстоятелства и да дава съгласие за гаранция за изпълнение.
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