Termékleírás
Ragasztó- és tömítő
anyag PU
Los 396
Kiváló minőségű, elasztikus, egykomponensű
, poliuretán bázisú hézag tömítő
anyag. Keményedés után
tartósan elasztikus, kitűnőa vegyi anyag ellenálló képessége.
Alkalmazási terület:
- tömítésre és ragasztásra az építőés fémiparban
- rezgőszerkezetek strukturális összeköttetéseihez
- betonpadló hézagainak tömítéséhez
- tartályszerkezetek flexibilis ragasztásához
- hajóiparban lemeztoldások tömítéséhez
- tető
cserép, padlószegély, szellő
zőcsövek ragasztásához
Technikai adatok: Hártyásodás: kb. 15 perc (20°C-on). Keményedés: 3 mm/24 h (20°C-on). Jó
tapadó képességű
. Keményedés után festhet ő
. Hőmérséklet ellenálló képessége: -40°C-tól +70°C-ig.
Felhasználás:
A Los 396-al történőmunka elő
tt az alapnak tisztának, száraznak, szilárdnak és teherbírónak kell
lenni. Valamint nem lehet rajta olaj, zsír, festék, cement maradvány vagy más rosszul keményedő
vagy laza rész. A fugát vagy a ragasztandó részt lehetőleg a tisztítás után egy erő
s sugárral kifújjuk. A
fugát és ragasztási részt alaposan és gondosan elő
készítjük. Minden részen, ahol nem biztos hogy a
Los 396-t használható próbát kell csinálni. Los 396 minden kézi egyszerűkinyomó pisztollyal
használhatjuk. A tömítőanyagot megmunkálása után elsimítjuk. Csak olyan simítóanyag használható,
ami nem okoz elszínező
dést és a tömítő
anyagon nem hagy hátra filmet. A Los 396 kikeményedése
után nincs szükség idő
járási védelemre.
Technikai adatok:
Bázis:
Felhasználási hő
mérséklet:
Állóképesség ISO 7390:
Sű
rű
ség:
Bő
rképzési idő23°C / 55% RF:
Átkeményedés 24 óra után 23°C/55%RF:
Szállítás közbeni fagyállóság -15°C-ig:
Eltarthatóság + 5°C és 25°C:
Praktikus nyúlóképesség:
Hőmérséklet ellenálló képesség kikeményedés után:

polyurethane
+ 5°C + 30°C
< 2mm
1,17 g/ ml
10 perc
3-4
igen
9 hónap
+- 25%
-30°C + 80°C

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván
alapszanak és azokat a kiadás idő
pontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent
közvetlen vagy közvetett garanciát a termék min ő
ségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági
adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás idő
pontjában maradéktalanul pontosnak és
helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelő
sség a felhasználót
terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező
. A felhasználó – a
kockázatbecslés adatai alapján - saját felelő
sségére dön t az említett információk alkalmazásáról, az egészséget
nem veszélyeztetőmunkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

