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CONTACT POWER ADHESIVE GEL
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΙΣΧΥΡΉ, ΚΌΛΛΑ ΕΠΑΦΉΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΕ ΤΖΕΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Εξαιρετικά ισχυρή, κόλλα επαφής γενικής χρήσης σε τζελ:
 εφαρμόζεται εύκολα, δεν στάζει και δεν δημιουργεί κλωστές.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Ιδανική για συγκόλληση πλαστικών πάνελ (όπως Formica®),
καπλαμά, σκληρού χαρτιού, συνθετικών άκρων, καουτσούκ,
δέρματος, λινέλαιου, φελλού, υφασμάτων και αφρού πολυαιθέρα
μαζί και σε ξύλο, μοριοσανίδες, σκυρόδεμα και μέταλλα. Αυτή η
κόλλα δεν στάζει και επομένως είναι πολύ κατάλληλη για κάθετη
συγκόλληση. Εξαιρετική για συγκόλληση τελειωμάτων σε σκάλες,
επένδυση δαπέδων ή χαλιά σκάλας, προστατευτικά επίπλων ή
τσοχάκια μεταξύ άλλων. Επίσης για την επισκευή παπουτσιών,
τσαντών, παιχνιδιών και χαλιών, ή για χειροτεχνίες (χόμπι).
∆εν είναι κατάλληλη για αφρό πολυστυρολίου (Tempex®), PE, PP,
PTFE και βινύλιο.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Απλώνεται εύκολα
· ∆εν στάζει 
· ∆εν σχηματίζει κλωστές 
· Κολλάει αμέσως 
· Πολύ ισχυρή 
· Κατάλληλη για υλικά υπό πίεση 
· Γενικής Χρήσεως 
· Ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Χρησιμοποιήστε κόλλα και εξαρτήματα για
συγκόλληση μόνο σε θερμοκρασία δωματίου. Η σχετική υγρασία
πρέπει να είναι κάτω από 65%. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί
ο σχηματισμός φυσαλίδων στο τελικό προϊόν. Μόλις συνδεθεί, η
προσαρμογή δεν είναι πλέον δυνατή. Πάντα δοκιμάζετε πρώτα
σε ένα (μη εμφανές) τμήμα της επιφάνειας.
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκόνη ή λιπαρότητα.
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:  Καθαρίστε και αφαιρέστε τις
επιφάνειες που θα συγκολληθούν για βέλτιστα αποτελέσματα.
Εργαλεία:  Χρησιμοποιήστε μια συμπαγή βούρτσα ή σπάτουλα
κόλλας με λεπτές οδοντώσεις (1 mm) για να καλύψετε μεγάλες
επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε έναν κύλινδρο ή σφύρα από
καουτσούκ για να ενώσετε τα υλικά σταθερά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  2-2,5 m² / λίτρο, που εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές,
ανάλογα με τη φύση των υλικών που πρόκειται να κολληθούν
Οδηγίες χρήσης: 
Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Κατά προτίμηση δεν
πρέπει να αραιωθεί
Απλώστε την κόλλα με λεπτό και ομοιόμορφο τρόπο και στις
δύο επιφάνειες χρησιμοποιώντας τη λεπτή οδοντωτή σπάτουλα
(1 mm) ή βούρτσα. Αφήστε τις δύο επιφάνειες να στεγνώσουν
για 10 έως 25 λεπτά. Μόλις η κόλλα σταματήσει να δημιουργεί
κλωστές, ενώστε τα μέρη. Η προσαρμογή δεν είναι πλέον
δυνατή. Αποφύγετε την παγίδευση φυσαλίδων αέρα. Αγγίξτε
σταθερά, κυλήστε ή πιέστε τα υλικά.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε αμέσως τα φρέσκα υπολείμματα
κόλλας με ακετόνη. Η ξεραμένη κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο
μηχανικά ή με αφαίρετικό χρωμάτων (πρώτα δοκιμάστε).
Σημεία προσοχής:  Για βέλτιστα αποτελέσματα, τόσο η κόλλα όσο
και τα μέρη που πρέπει να συγκολληθούν πρέπει να είναι σε
θερμοκρασία δωματίου (σίγουρα μην χρησιμοποιείτε κάτω από
+ 10 ° C). Η τελική δύναμη συγκόλλησης εξαρτάται από την πίεση
που ασκείται. Επομένως, πιέστε όσο το δυνατόν πιο σταθερά
σε ολόκληρη την επιφάνεια. Εάν η κολλητική ένωση μεταξύ
πορωδών υλικών εκτίθεται σε μακροχρόνια επαφή με νερό, η
κόλλα μπορεί να αποκολληθεί από την υγρή επιφάνεια.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Πολυχλωροπρένιο

Αντοχή στα χημικά: Water, oil, grease, diluted acids
and alkalis

Χρώμα: Κίτρινο

Συνοχή: Υγρό

Πυκνότητα Περίπου: 0,88 g/cm³

Εκαστικότητα: Πολυ Καλό

Τελική δύναμη
συγκόλλησης Μετά:

24 ώρες

Ελάχιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

15 °C

Μέγιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

30 °C

Ελάχιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

-40 °C

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

100 °C

Αντοχή στην υγρασία: Καλό

Χρόνος παραμονής ανοικτό
Περίπου:

10-40 λεπτά. Ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες,
π.χ. υλικά, θερμοκρασία και
υγρασία.

Χρόνος πίεσης (+20°C): 2-5 δευτερόλεπτα, με υψηλή πίεση
επαφής

Αντοχή στην UV
ακτινοβολία:

Πολυ Καλό

Αντοχή στο νερό: Πολυ Καλό

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
Η ανοικτή συσκευασία περιορίζει τη διάρκεια ζωής
Αποθηκεύστε σωστά κλειστό σε δροσερό και χωρίς παγετό
μέρος. Η διάρκεια ζωής είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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