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Termékleírás
A Zettex Spraybond X45 egy nagyon jó minőségű, hőálló

kontaktragasztó, amely mindenféle anyag ragasztására

alkalmas, bármely felületen.ÖsszetételSBR Gumi
Termék tulajdonságok• Nagyon erős• Hőálló• Gyors száradás• Univerzális felhasználás• Egyszerű és gyors• DCM mentesFelhasználási terültek• Mindenféle felület ragasztásához. A nagy szilárdanyag- és gumitartalom miatt ez a ragasztó rendkívülerős és biztonságos. A Zettex Spraybond X45 a plasztifikátorokra, pl. A PVC-re érzékeny felületekragasztására is alkalmas. A PVC lágyító mennyisége nem haladhatja meg a 16% -ot. Használat előtt javasolta tesztelés.
Applications• Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztani kívánt felületről. Óvatosan permetezze a tapadóragasztót mindkét felületre. A felület és a szórópisztoly közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja megalkalmazni a ragasztót egy rétegben. Illessze össze a felületeket 2-4 perc után, és erősen nyomja be vagy ahengerrel gurítsa végig. Amennyiben a rétegek teljesen lefedik egymást várjon legalább kétszer olyanhosszú ideig, mint amennyit száradni hagyta. Porózus felületek esetén ellenőrizze alaposan, hogyelegendő-e az anyag a ragasztórétegek között. Ha szükséges, használjon extra réteget.
Kiszerelés• kaniszter 17 L

 aeroszol 500 ml
Szín• borostyánBiztonsági ajánlások• A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot (Material Safety Data Sheet).
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Műszaki tulajdonságok

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt
felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg az ajánlott Citrusos tisztítószerrel.

Tulajdonságok Műszaki adatok
Feldolgozási hőmérséklet +5- +40 fok
Hőállóság -40 - +140°C
Kiadósság (Kaniszter 17L) 60-70 g/m2
Nyitott idő 4-6 min
Szárazanyag tartalom 45 %
Szín Borostyán
Szóráskép Hálós
VOC 544 g/l
Maximum kiadósság ( Kaniszter 17L) 200 m2


