
1490810 - BISON HOT MELT GLUE STICKS SUPER ΜΠΛΊΣΤΕΡ 6 X 11 MM ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ

HOT MELT GLUE STICKS 11MM
∆ΙΆΦΑΝΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ∆ΥΝΑΤΆ - ΚΥΚΛΙΚΉΣ ∆ΙΑΜΈΤΡΟΥ 11MM

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
∆ιάφανα και εξαιρετικά δυνατά θερμοκολλητικά στικ διαμέτρου
11 mm για δουλειές DIY, επιδιόρθωσεις, σφραγιστικές και
μονωτικές εργασείες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα
θερμοκολλητικά πιστόλια που παίρνουν τα στικ διαμέτρου Ø
11mm.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει πολλά πορώδη και μη πορώδη υλικά σε δευτερόλεπτα,
όπως ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, δέρμα,
υφάσματα και πολλά πλαστικά. ∆ιαθέτει υψηλή ικανότητα
τήξης και είναι κατάλληλο για εργασίες τύπου "κάν' το μόνος
σου" και όλες τις επισκευές στο σπίτι. Κολλάει σχεδόν όλα τα
υλικά γρήγορα, με ακρίβεια, μόνιμα και αξιόπιστα. Ιδανικό
για στερέωση, επισκευή, μόνωση και στεγανοποίηση. Για
παράδειγμα, χαλιά, σόλες και τακούνια παπουτσιών, τοποθέτηση
ξυλοσανίδων, σοβατεπί ή για την κόλληση πλακιδίων που έχουν
ξεκολλήσει. Πολυλειτουργικό. Ειδικό για εργασίες τύπου "κάν' το
μόνος σου" και ημιεπαγγελματική χρήση.
Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE, καθώς και θερμοευαίσθητα υλικά.
Στοιχεία στήριξης ή αντικείμενα υπό μόνιμη τάση.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· ∆ιάφανα και υψηλής αντοχής   
· Σύντομος χρόνος στεγνώματος   
·   Ανθεκτικά στον καιρό και σε  θερμοκρασίες έως  +70°C  
·  Χωρίς διαλύτες   
· ∆εν συρρικνώνεται, δεν παλιώνει    
· Ανθεκτικό σε υπεριώδες φως, σκόνες πλυσίματος και
 απορρυπαντικά   
· Καλή ηλεκτρική μονωτική ικανότητα   
· Πλήρωση ρωγμών    

·  Ø 11 mm

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:  Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι
στεγνές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Απλώστε την γρήγορα, και ενώστε τα δυο μέρη γρήγορα μαζί.
Πάντα να απλώνετε την κόλλα στο πιο σκληρό υλικό. Εφαρμογή
κόλλας: σε εύκαμπτες επιφάνειες, απλώστε την κόλλα σε χοντρές
γραμμές - σε σκληρές επιφάνειες μπορείτε να την απλώσετε σε
χοντρές γραφμμές ή τελείες. Η κόλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να γεμίσει τρύπες και ραγίσματα.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Τα υπολείμματα κόλλας που έχουν
στεγνώσει μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.
Σημεία προσοχής:  Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από +
5 ° C. Ποτέ μην αφαιρείτε τα stick κόλλας από το πιστόλι κόλλας,
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον μηχανισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Insulating: Good

Βασικό συστατικό: Ethylene vinylacetate copolymer

Θερμοκρασία τήξης
Ελάχιστη:

160

Ικανότητα
πλήρωσης:

Very good

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

80 °C

Μέγιστη
θερμοκρασία τήξης:

200 °C

Σκληρότητα (Shore
A):

80

Συνοχή: Solid

Χρόνος παραμονής
ανοικτό Περίπου:

45 seconds

Χρώμα: Transparent

Χρώμα μετά
τη σκλήρυνση/
ξήρανση:

Transparent

Χωρίς διαλύτες: Yes

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Available in: • 10 pieces • 24 pieces • 500 pieces

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

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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