DANA LIM

A/S

HU

Termékinformáció:

Kontaktlim 281
Univerzális ragasztó, azonnal erősen köt
Általános leírás és jellemző felhasználás:
A Kontaktlim egy univerzális, neoprén b ázisú folyékony
kontaktragasztó, ab szorb ens és nem ab szorb ens felületek
összeragasztására, ahol követelmény az azonnali magas
kötéserősség.
Tipikus felhasználási területei: faanyagok, farost-, faforgács-, és PVC
b urkolat, nemez, természetes és szintetikus gumi, b őr, hab szivacs,
b eton, üveg, fém, stb . Polisztirol hab ragasztására nem alkalmas.
A ragasztó vízálló, valamint hőálló -35°C-tól +70°C-ig, a
kötéserősség követelménytől függően. (A ragasztó hőre lágyuló,
azaz a kötéserő csökken a hőmérséklet növekedésével.) 5%
edzőszer (Kontakt Haerder hozzá adásával a ragasztóanyag
hőállósága kb . +150°C-ra emelhető.

Fizikai/kémiai tulajdonságok :
Ragasztó:
Típus:
Szín:
Konzisztencia:
Minőségét megőrzi:
Kiszerelés:

Megkötve:
Szín:
Ellenállás:

Oldószeres, polikrloroprén b ázisú ragasztó
Sárga
Folyékony
Legaláb b 2 évig, eredeti, lezárt csomagolásb an, száraz, hűvös helyen táro lva.
Azonosító szám

M éret

3000

40 ml

3003

150 ml

3004

250 ml

3005

500 ml

3006

1 liter

3007

2.5 liter

3008

5 liter

3009

10 liter

Világos sárga
Hőmérséklet:

Víz:

Kb . 70 °C-ig a kötéserősségi követelményektől függően. A ragasztó
termoplasztikus (a kötéserősség csökken a hőmérséklet emelkedésével).
5 % edzőszer hozzáadásával a hőállóság +150°C-ra növelhető.
Jó
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Használati utasítás:
Előkészítés:
mentesnek

Minden felületnek tisztának, száraznak, olaj, zsír, por és más szennyeződésektől
kell lennie.
5% edzőszer 924 hozzá adásával növekszik a ragasztóanyag hőállósága.
Fazékidő az edzőszer hozzáadása után kb . 24 óra.
Mindig ajánlott ragasztási tesztet végezni, hogy meghatározzuk a különb öző anyagok
szilárdságát, melyet ragasztani kell.
Érzékeny anyagok ragasztásakor, a szerves oldószer miatt előfordulhat elszíneződés.
Mindig javasolt ragasztási teszt elvégzése.

Hígítás:

A ragasztó csak a 954-es hígítóval hígítható.

Alkalmazási hőmérséklet:

Szob ahőmérséklet.

Alkalmazás:

A ragasztót mindkét felületre vékony rétegb en kell felhordani. A teljes száradás után (5 -30
perc), kell összeilleszteni a felületeket, és néhány percig hideg préselést kell alkalmazni.
Nagyon ab szorb ens felületekre k étszer kell felhordani.

Kiadósság:

3 – 5 m²/liter kétoldali alkalmazás esetén a felülettől függően.

Kötés:

A ragasztó azonnal nagyon erősen köt. A teljes kötéserősséget kb . 2 nap után éri el.

Tisztítás:
mechanikusan

A még nem száraz ragasztó toluollal tisztítható. A megszáradt ragasztó csak
távolítható el.

Egészség és biztonság:
Tartalmaz:
Veszélyességi jelek:

Xilol
F, Tűzveszélyes, Xn, Ártalmas

Biztonsági megjelölések:

Belélegezve ártalmas. Szem - és b őrizgató hatású.
Mérgező a szervezetre, a vízi környezetb en hosszantartó károsodást okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Szorosan lezárt tartályb an, jól szellőztetett helyen tartandó.
Gyújtóforrásoktól távol tartandó- Tilos a dohányzás.
Ne öntse a csatornáb a.
Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét.

Továb b i információk a b iztonsági adatlapon találhatók.
Az adatlapon szereplő információk és adatok kiterjedt lab oratóriumi vizsgálatokon és gyak orlati tapasztalatokon alapulnak
és segítik a felhasználót az optimális felhasználási/munkamódszerek b eállításáb an. Mivel azonb an az adott felhasználási
mód különb özhet az általunk leírtaktól, ezen esetekb en nem garantálhatjuk az optimális eredményt a term ék
használatakor. A technikai adatlapon szereplő információk/adatok egyfajta jellemző értékek, amelyek segíthetik a
felhasználási paraméterek pontos b eállítását. Ily módon nem értelmezhetők szigorúan termékparaméterként.
GYÁRTÓ: DANA LIM A/S DENMARK-WWW.DANALIM.DK

Forgalmazza: HBZ Kft., 4030 Debrecen Galamb u. 23-29.
Telefon: +36 52 526-526 E-mail: hbz@hbz.hu
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