Specyfikacja produktu
Klej Paste Adhesive 3300
Klej na bazie kauczuku syntetycznego. Nakładany na podłoże za pomocą pistoletu
aplikacyjnego lub szpachelką.
Dane techniczne
Baza:
Kolor:

Kauczuk syntetyczny
Czarny

Temperatura zapłonu:

ponizej 0°C

Lepkość (w temp. 20°C):

4,500 ± 2,000 mPa.s

Ciała stałe:

78 ±2 %

Gęstość (w temp. 20°C):

1,200±50 kg/m³

Okres trwałości:

9 miesięcy pod warunkiem
przechowywania w chłodnym miejscu w
oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Pakowanie
kartusz 600 ml
12 szt/karton, 60 kartonów na palecie
Zużycie /krycie
10-12 m/kartusz
Sposób klejenia
Należy ułożyć paski kleju na podłoże za pomocą wyciskarki a następnie po kilku minutach umieścić fragment membrany
na kleju i docisnąć wałkiem.
Otwarty czas klejenia jest w dużym stopniu zależny od warunków atmosferycznych. Max czas do 5 minut daje
satysfakcjonujące wyniki klejenia. Klejenie na ciepłych podłożach znacznie skraca czas otwarty !
Podczas klejenia w pionie ( w zależności od masy membrany) może występować konieczność klejenia kontaktowego.Polega
ono na nałożeniu kleju, zetknięciu dwóch sklejonych powierzchni a następnie rozłączeniu, ponownym przyłożeniu i
dokładnym mocnym dociśnięciu.
Minimalna temperatura obróbki wynosi + 5 °C.
Powierzchnie Klejenia
Klej Paste Adhesive 3300 zapewnia doskonałą przyczepność do wielu materiałów takich jak EPDM/kauczuk butylowy,
twarde PVC, szkło akrylowe, aluminium, SVS,RVS, kamień, beton ,beton komórkowy drewno i podłoża bitumiczne.
Klejone podłoża musi być czyste, wolne od oleju i smaru i suche. Wilgotne podłoże lub podłoża pokryte rosą przed
klejeniem musza być wysuszone za pomocą gorącego powietrza.
Zabrudzone powierzchnie i narzędzia można czyścic rozpuszczalnikiem Cleaning Wash 9700
Ostrzeżenie
Klej Paste Adhesive 3300 jest łatwopalny
Trzymać z dala od otwartego ognia lub innych źródeł zaplonu
Klej Paste Adhesive 3300 nadaje się do stosowania tylko przy zatwierdzonych i
atestowanych przez SealEco membranach EPDM.
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