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_________________________________________________________________________________
Uniwersalna masa do napraw

Spajanie, przytwierdzanie, wype nianie, regenerowanie, uszczelnianie, naprawianie
_________________________________________________________________________________

Opis:  Reaktywny, szybko twardniej cy kit koncentryczny.

 Kolor:  Na zewn trz zielony, w rodku bia y.

Zakres: Do spajania i regenerowania wszystkich rodzajów materia ów: drewna,
metali, ceramiki, plastiku (oprócz PE, PP oraz Teflonu), szk a, cegie , kafli,
gipsu, korka, luster, itp.

Przyk ady: spajanie akcesoriów azienkowych i kuchennych, takich jak:
wieszaki na r czniki, lustra, haki, mydelniczki, stojaki na miksery;
wype nianie dziur; regenerowanie amanych zawiasów oraz kawa ków

cuchów; przytwierdzanie uchwytów, odbojów drzwiowych, korpusów
telefonicznych; naprawianie stopni schodów, krzese  i wszystkich rodzajów
mebli; uszczelnianie przecieków wodnych w rurach oraz instalacjach
grzewczych.

Instrukcja u ycia:

- Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie, które maj  by  spojone, musz  by  oczyszczone z py u i
oleju.
Powierzchnie te nale y dok adnie zmatowi  i osuszy .

- Zalecenia praktyczne: - Po u yciu kitu, nale y niezw ocznie umy  r ce wod  i myd em.
- Oczy ci  u ywane narz dzia lub powierzchnie przy pomocy alkoholu lub
  acetonu, zanim kit stwardnieje.

Twardy kit posiada bardzo wysok  si  spajania. Mo e by  usuni ty
wy cznie w sposób mechaniczny.

- Czas schni cia: Spojone elementy mog  by  u ywane po up ywie 10-15 minut od momentu
zastosowania kitu.
(15 minut: wytrzyma  na cinanie >= 10 kg/cm2, w temperaturze +23ºC,
elazo)

- Czas osi gni cia pe nej gotowo ci do
  u ytkowania:

Po oko o 60 minutach (w temperaturze +23ºC), kit mo e by  szlifowany,
polerowany, pokrywany, oraz mo na go poddawa  wierceniu i obróbce
mechanicznej.



- Czas utwardzania: 24 godziny po zastosowaniu (w temperaturze +23 ºC).

Czas utwardzania jest d szy, je li temperatura otoczenia jest ni sza od
+23ºC.

ciwo ci kitu utwardzonego:

- Kolor: Bia y.

- Temperatura stosowania: Od -30ºC do +150ºC.

- Wytrzyma  na cinanie:
  (EN 1465)

Oko o  50 kg/cm2 (w temperaturze 23 ºC, elazo).

- Twardo  wed ug Shore’a (D) Oko o 70.

Inne w ciwo ci: atwy w ugniataniu.
Ulega utwardzaniu nawet na mokrych powierzchniach oraz pod wod .
Podczas utwardzania nie kurczy si , ani nie p cznieje.
Materia  utwardzony mo e by  szlifowany, polerowany, pokrywany, oraz
mo na go poddawa  wierceniu i obróbce mechanicznej.
Posiada dobr  odporno  na wod , olej oraz typowe rozpuszczalniki.

Warunki przechowywania:

Dopuszczalny okres przechowywania:

Przechowywa  w suchym i ch odnym miejscu, w temperaturze od +10 ºC
do +25 ºC.

2 lata, przy prawid owym przechowywaniu w oryginalnym opakowaniu.
Po tym okresie, nale y zwróci  si  o porad  do naszego Dzia u
Technicznego.

UWAGA Informacja ta oparta jest na naszym aktualnym poziomie wiedzy. Informacja jest przekazana w dobrej wierze,
ale nie ma na celu gwarantowania jakichkolwiek w ciwo ci produktu. U ytkownicy musz  sami sprawdzi ,
czy nie wyst puj  okoliczno ci wymagaj ce dodatkowych informacji albo rodków ostro no ci lub
zweryfikowania szczegó ów podanych powy ej.

HENKEL ADHESIVOS
Córcega, 486
08025 Barcelona
Telf.(+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78

Henkel

Zmiana: 02

Opracowa a:
Veronique Bru
07/06/2002

Dokument ten nie jest podpisany, poniewa  zosta  wygenerowany elektronicznie


