
6305310 - BISON TEXTILE CARD 25 ML MULTI LANGUAGE

TEXTILE
ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΚΌΛΛΑ ΥΦΑΣΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΟ ΠΛΎΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΈΡΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Κόλλα για ύφασμα.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει ύφασμα, γιούτα, τσόχα και ίνα κοκοφοίνικα. Κατάλληλη
για στρίφωμα παντελονιών κοτλέ, ντένιμ και τζιν, επιδιόρθωση
τρυπών και σχισιμάτων στα είδη ένδυσης και επίπλωσης (π.χ.
σημαιάκια, παντελόνια, τέντες, ξαπλώστρες και ανεμοφράκτες),
εφαρμογή τσόχινων απλικών, επιμήκεις μπορντούρες, πατάκια
και μοκέτες και στερέωση υφάσματος σε ξύλο, πηχοσανίδες
(ταμπλάδες), μοριοσανίδες (νοβοπάν), σκληρές και μαλακές
ινοσανίδες.
Ακατάλληλο για Ανοιχτόχρωμο PVC με υφασμάτινη πλάτη (π.χ.
λευκό δέρμα απομίμησης, Vistram®, Suwide®).

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Ανθεκτική στην πλύση, το στεγνό καθάρισμα και το σιδέρωμα 
· Υψηλή, άμεση ικανότητα κόλλησης 
· Ελαστική κόλληση 
· Χωρίς διαλύτες

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω
από +10°C.
Απαιτήσεις επιφάνειας:  Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρά και στεγνά.
Εργαλεία:  Σπάτουλα η μικρό πινέλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Απλώστε μια λεπτή στρώση κόλλας ομοιόμορφα και στις δυο
επιφάνειες. Χτυπήστε ελαφρά. ∆εν χρειάζεται εργαλείο ή πίεση.
Μερικά χρώματα στα υφάσματα ενδέχεται να περιέχουν ουσίες
οι οποίες επιταχύνουν την ωρίμανση της κόλλας και να έχετε ένα
κολλώδες αποτέλεσμα. Αποφεύγετε την έκθεση στο φως των
υλικών που έχετε κολλήσει. Για να αποφύγετε να εισχωρήσει η
κόλλα σε λεπτά υλικά απλώστε μια πολύ λεπτή και ομοιόμορφη
στρώση κόλλας.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους λεκέδες
κόλλας. Οι φρέσκοι λεκέδες αφαιρούνται αμέσως και μόνο με
νερό. ∆ιαλύστε τους ξεραμένους λεκέδες με διαλυτικό κόλλας και
σκουπίστε με ένα πανί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντοχή στα χημικά: Detergent-resistant

Αντοχή στο νερό: Πολυ Καλό

Βασικό συστατικό: Natural rubber latex

Ιξώδες: Υγρό

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

90 °C

Στέγνωμα /
χρόνος ωρίμανσης
Περίπου*:

24 hours. This might vary, based
on circumstances, like temperature and
humidity.

Στέρεες ύλες
Περίπου:

60 %

Συνοχή: Σαν κρέμα

Τελική δύναμη
συγκόλλησης Μετά:

24 hours

Τιμή pH κατά
προσέγγιση
Περίπου:

10

Χωρίς διαλύτες: Yes

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την
επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το
επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες 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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