
6305315 - BISON PLASTIC CARD 25 ML MULTI LANGUAGE

PLASTIC
ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ∆ΥΝΑΤΉ ΚΌΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Κόλλα υψηλής ποιότητας και ισχύος για την επισκευή πολλών
 αντικειμένων (οικιακής χρήσης).

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει συνθετικά οικιακής χρήσης, όπως ABS, ακρυλικό γυαλί
(Perspex®, Plexiglas®), πολυανθρακικό (Lexan®) και σκληρό
PVC. Άριστη για την επισκευή πλαστικών οικιακών συσκευών,
όπως: (κινητό) τηλέφωνο, καφετιέρα, συσκευές ήχου, λέβητες
νερού, τηλεχειριστήριο, υπολογιστής, εκτυπωτής, πληκτρολόγιο.
Άριστη επίσης για τη στερέωση ηλεκτρικών σωλήνων από pvc
και πλαστικών μερών ποδηλάτου και φώτων αυτοκινήτου.
Πολυπροπυλένιο (PP), πολυαιθυλένιο (PE) και P.T.F.E.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Ισχυρό
· Αδιάβροχο
· Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως + 100°C
· ∆ιαφανές

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω
από +5°C.
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρά, στεγνά και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Απλώστε λεπτή στρώση κόλλας στη μια επιφάνεια. Ενώστε
αμέσως και πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε φρέσκους λεκέδες με ακετόνη.
Τα ξεραμένα υπολείμματα κόλλας αφαιρούνται μόνο μηχανικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντοχή στα χημικά: The chemical resistance of
adhesive joints depends on
the gap width, drying time,
pressure, temperature, type and
concentration of medium. The
adhesive joint generally has the
same chemical resistance as
the material itself. Exceptions
to this are a small number of
very aggressive chemicals such
as concentrated acids, caustic
solutions and strong oxidants.

Βασικό συστατικό: ∆ιάλυμα PVC σε μίγμα διαλυτών

Ιξώδες: Υγρό

Ιξώδες Περίπου: 600 mPa·s

Πυκνότητα Περίπου: 0.91 g/cm³

Σημείο ανάφλεξης: K1 (<21°C)

Στέρεες ύλες Περίπου: 21 %

Χρώμα: άγχρωμο

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.
Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
Αποθήκευση σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει
πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

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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