Termék Információ

DanAtac Aquakontakt 288
Vízbázisú kontaktragasztó
Univerzális, vízbázisú, kontaktragasztó

Általános leírás és Jellemző felhasználás:
A DANA Aquakontakt 288 egy vízbázisú kontaktragasztó, mely
erősített neoroprén latex alapú. Tixotropikus, könnyű megmunkálású
ragasztó, mely rendkívül erősen ragad.
A DANA Aquakontakt 288 alkalmas abszorbens, éppúgy, mint nem
abszorbens anyagok, pl.: a legtöbb padló- és falburkoló, parafa falés padlóburkolók, laminát, polisztirol hab, fa, fém, karton és papír,
textilek és egyes műanyagok.

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

Vízbázisú, erősített neoprén latex alapú ragasztó
Világos sárga / fehér
Tixotróp
Legalább 1 évig, eredeti, felbontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva.
Azonosító
szám
3421
3422
3423

Méret
250 ml doboz
1 liter doboz
5 liter doboz

Megkötött ragasztó:
Szín:
Ellenállás:

Világos sárga
Hőmérséklet: Kb. -30°C - +80°C-ig a kötéserősségi követelményektől függően.
A ragasztó termoplasztikus (a kötéserősség csökken a hőmérséklet
emelkedésével).
Víz:

Nedvességgel szemben ellenálló

Használati utasítás:
Előkészítés:

Minden felületeknek tisztának, száraznak, olaj, zsír, por és más szennyeződéstől mentesnek
kell lennie.

Alkalmazási hőmérséklet:

Kb. +18˚C - +30˚C-ig.

Alkalmazás:

A DANA Aquakontakt-ot felkeverjük, majd ecsettel, hengerrel vagy fogazott glettvassal vékony
rétegben felhordjuk mindkét felületre. Nagyon abszorbens felületek esetében szükséges
lehet kétszer felhordani a ragasztóanyagot. Padlóburkoló anyagok ragasztásánál a leg jobb
eredmény fogazott glettvas használatával érhető el.
Az elemeket hagyjuk megszáradni. A várakozási idő kb. 20 perctől 2 óráig tart, függ a
hőmérséklettől, a szellőzéstől és a ragasztandó anyag porozitásától. A száradási idő
fűtéssel csökkenthető.
Az elemeket gondosan illesszük össze, mivel utólagos igazításra nincs lehetőség.
Az elemeket jól nyomjuk egymáshoz burkoló kalapáccsal vagy gumihengerrel, különös
figyelmet fordítva a szélekre és az illesztésekre, és biztosítsuk a felületek kapcsolatát.
Rendkívül hatékony ha néhány másodpercig hideg préselést alkalmazunk.

Kiadósság:

4 – 5 m2/liter, két-oldali alkalmazás esetén, a ragasztandó anyag típuságtól függően.

Kezelés:

A ragasztó azonnal nagy kötéserősséget ér el. A teljes erősséget néhány nap utá n kapjuk
meg.

Tisztítás:

A még meg nem kötött ragasztó vízzel eltávolítható. A megkötött ragasztó csak
mechanikusan távolítható el.

Egészség és biztonság:
Veszélyességi jelek:

Nincs

További információért lásd a Biztonsági Adatlapot.

Az adatlapon szereplő információk és adatok kiterjedt laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak ,
és segítik a felhasználót az optimális felhasználási/munkamódszerek beállításában. Mivel azonban , az adott felhasználási
mód különbözhet az általunk leírtaktól, nem tudjuk garantálni az optimális eredményt a termék használatakor. A technikai
adatlapon szereplő információk/adatok egyfajta jellemző értékek, melyek segíthetik a felhasználási paraméterek pontos
beállítását. Ily módon nem értelmezhetők szigorúan termékparaméterekként.

GYÁRTÓ: DANA LIM A/S, DENMARK
Forgalmazza: HBZ Kft., 4
Telefon:

Debre en Galamb u. 2 29.
52 52 52 E mail: hbz hbz.hu

