DANA LIM A/S

HU

Termékinformáció:

Turbo Tack 291
Nehéz tárgyakat rögzít falhoz és mennyezethez támaszték nélkül .
Általános leírás és jellemző felhasználás:
A Turbo Tack 291 semleges ragasztó, mely a levegő
nedvességével köt. Oldószer- és ftalátmentes. Erős, mégis
rugalmas kötést biztosít, mely képes követni az épületelemek
elmozdulásait.
A Turbo Tack 291 szagtalan, gyorsan köt, és remekül
ellenáll az éghajlati hatásoknak.
A Turbo Tack 291 kül- és beltéren egyaránt alkalmazható, falon, tetőn
és a padlón is. Kiváló tükrök, panelek és különféle építési lemezek
támaszték nélküli felragasztására. Számos anyagfajtához tapad: fa,
üveg, beton, tégla, szálüveg, festett felületek, plexi, PVC és egyes
gumifajták.

Fizikai/kémiai tulajdonságok:
Ragasztó:
Típus:
Gomb aölőszer-tartalom:
Állag:
Minőségét megőrzi:
Kiszerelés:

Megkötött ragasztó:
Festhető:
Keménység:
Nyújtószilárdság:
Megnyúlás:
Ellenállás:

egykomponensű, nedvességre kötő MS polimer
Nincs
Tixot róp
Legalább egy évig, eredeti, lezárt csomagolásban, száraz, hűvös
helyen tárolva.
Cikksz.

Kiszerelés

Szín

29132

290 ml

Fehér

Igen
60-65 Shore A (ISO 868)
2
ca 2.8 N/mm (ISO 37)
ca 300% (ISO 37)
Hőmérséklet: kb . -40 °C to +90 °C
Időjárási hatások : Jó
.
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Használati utasítás:
Előkészítés:

Minden felületnek tisztának, száraznak és zsírtól, portól,szabad részecskéktől mentesnek kell
lennie. A Turb o Tack 291-et használhatjuk téglán, b etonon, fán, üvegen, a legtöb b fémen és
festett felületen, valamint néhány műanyag- és gumifajtán.
A gyakorlatb an előfordulhatnak változatok a különböző anyagokban, ezért mindig javasolt
ragasztási tesztek végrehajtása, mielőtt elkezdődik a mennyisé gi felhasználás.

Alkalmazási hőmérséklet:

+5 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten használható.

Alkalmazás:

A Turb o Tack 291-et csíkokb an hordjuk fel a szub sztrátra vagy a ragasztandó felületekre, a
kívánt erősségtől függően egymástól 3-20 cm távolságb an. Bizonyos alkalmazások különleges
eljárásokat igényelhetnek, mindig kövessük a forgalmazó tanácsait.

Kiadósság:

2 – 3 m²/kartus, a méretektől és a kívánt erősségtől függően.

Szerelési idő:

5 - 10 perc, a hőmérséklettől és a szub sztrát típusától függően.

Szerelés:

Az anyagokat óvatosan a szub sztráthoz nyomjuk..
A falon mutatott teherb írás megfelel egy 10x10 cm alapterületű, 1 kg tömegű testnek, melynek
hátoldalát 75%-b an borítja ragasztó. Ez csupán durva közelítés, a szükséges
ragasztómennyiség meghatározása tapasztalati úton történik.
A ragasztó 1-2 nap alatt köt meg, a körülményektől függően. Nedves és meleg helyiségben ez
gyorsab b.

Tisztítás:

A szerszámok elmosása – és a ragasztó eltávolítása – pl. heptánnal, lakkbenzinnel, vagy
915-ös törlőkendőkkel. A megkötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el. A kezeket
szappannal és vízzel mossuk.

Biztonság:
Veszélyességi jelek:

nincsenek

További információk a biztonsági adatlapon.

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, ezen esetekben nem garantálhatjuk az optimális eredményt a termék használatakor. A technikai adatlapon szereplő
információk/adatok egyfajta jellemző értékek, amelyek segíthetik a felhasználási paraméterek pontos beállítását. Ily módon nem értelmezhetők
szigorúan termékparaméterként.

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

GYÁRTÓ: DANA LIM A/S DENMARK-WWW.DANALIM.DK
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