Karosszériaragasztó
Extra erős sprayragasztó
LOS 351
SBR bázisú oldószertartalmú ragasztó. Szövetek, poliéterek, poliészterhabok, habszivacsok,
hőszigetelő anyagok, bőr, műbőr, filc, kartonra vagy gumira, fémek (érdes, foszfátozott,
égetett, alapozott, festett, eloxált) fa és poliészter anyagok ragasztására. PE-fóliára is
alkalmas. Sztiroporra nem használható. Magas tapadási szilárdsággal rendelkezik.
Tulajdonságok
Ellenáll víznek; részlegesen ellenáll a benzineknek, észtereknek és ketonoknak. Legyező
alakú szóró sugarának köszönhetően ideális nagy felületekre is.
Hőállósága -30°C + 80°C- ig, rövid ideig 100°C .
A Varioszelep segítségével a termék kiáramlása szabályozható (alacsony jelzése:L, magas
jelzése H. A szórófejben található betét forgatásakor vízszintes vagy függőleges irányú szórás
állítható.
Használat
A terméket használata előtt jól rázza fel. Szórja be kb. 30 cm távolságból vékonyan,
egyenletesen. Az alkatrészeket 10 perc száradási idő után illessze és nyomja össze. Nedvszívó
anyagok esetében az anyagot csak egyszer vigye fel, majd a részeket azonnal nyomja össze.
Ideiglenes rögzítéskor csak az egyik oldalt fújja be. Használat után a dobozt fordítsa lefelé,
míg a gáz kiszivárog. A szórófejre száradt ragasztómaradékot kézzel távolítsa el.
Műszaki adatok
Forma
Szín
Szag
Forráspont
Gyulladási hőmérséklet
Robbanási határérték
Nyomás 20°C-on
Sűrűség 20°C-on
Vízben oldhatóság

spray
áttetsző
karakteres
-44 °C
+250 °C
alsó kb. 1 % , felső: 32 %
3,5 - 4,5 bar
kb.0,72 g/cm³
nem/ csekély mértékben

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és
tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak
ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék
minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden
információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és
helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a
felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók
részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján – saját felelősségére dönt
az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés
feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról

