Τεχνικό Φυλλάδιο

MONTAGE-W
Υψηλής ποιότητας κόλλα χωρίς διαλύτες για γρήγορες και
ισχυρές συγκολλήσεις
Ιδιότητες
Υψηλής ποιότητας κόλλα ακρυλικής διασποράς
χωρίς διαλύτες. Χρησιµοποιείται για γρήγορες και
ισχυρές συγκολλήσεις υλικών σε όλα τα απορροφητικά υποστρώµατα, όπως ξύλο, σκυρόδεµα, τοιχοποιίες, γυψοσανίδες κλπ. Καταργεί το τρύπηµα,
το βίδωµα και το κάρφωµα.

Πεδία εφαρµογής
Είναι κατάλληλη για την άµεση κόλληση σε απορροφητικά υποστρώµατα ποικίλων υλικών, όπως
θερµοµονωτικές πλάκες πολυστερίνης, ηχοµονωτικές πλάκες, ξύλινα πλαίσια, σανίδες, πάνελ, ξύλινα
παρκέ, σοβατεπί, περβάζια παραθύρων, κατωκάσια, κεραµικά πλακίδια, διακοσµητικές κορνίζες,
φυσικές πέτρες, πρίζες τοίχου κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόχρωση:

µπεζ

Περιεκτικότητα σε στερεά: περίπου 80%
Πυκνότητα:

2. Εφαρµογή
Η κόλλα είναι έτοιµη προς χρήση. Αρχικά τοποθετείται η φύσιγγα στο ειδικό πιστόλι και κόβεται
λοξά το ακροφύσιο. Απλώνουµε την MONTAGE-W
στη µία επιφάνεια µε τη µορφή στιγµάτων σε
απόσταση περίπου 20 cm µεταξύ τους ή λωρίδων.
Ενώνουµε τα προς συγκόλληση υλικά, ώστε να
κατανεµηθεί η κόλλα και στις δύο επιφάνειες και
στη συνέχεια τα αποκολλούµε. Μετά από αναµονή
περίπου 5 λεπτών επανακολλούµε τα υλικά στα
ίδια σηµεία και πιέζουµε δυνατά ή χτυπάµε µε ένα
ελαστικό σφυρί. Βαριά αντικείµενα που υπερβαί2
νουν τα 8 kg/m θα πρέπει να συγκρατηθούν στη
θέση συγκόλλησής τους για περίπου 15 ώρες.
Σε υλικά που είναι ιδιαίτερα απορροφητικά (π.χ.
γύψος) συνιστάται η αραίωση της κόλλας µε νερό
(5-10%) και η εφαρµογή της στην προς συγκόλληση επιφάνεια µε πινέλο. Στη συνέχεια ακολουθείται
η ίδια διαδικασία.
Καθαρισµός:
Όσο το υλικό είναι ακόµη νωπό καθαρίζεται µε
νερό. Μετά τη σκλήρυνσή του αποµακρύνεται µε
µηχανικό τρόπο.

1,4 kg/lit

Κατανάλωση

Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +40ºC
Θερµοκρασία λειτουργίας: από -20ºC έως +70ºC
Χρόνος µικρορρυθµίσεων: 15 min
Αντοχή σε διάτµηση
(MEL 050):
• µετά από 2 ώρες:
• µετά από 24 ώρες:
• µετά από 72 ώρες:

Ενδεικτική κατανάλωση: 1 φύσιγγα/12 m σε µορφή
λωρίδας.

Συσκευασία
2

> 1,5 N/mm
2
> 2,5 N/mm
2
> 3 N/mm

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι
στεγνές και απαλλαγµένες από σκόνες, λιπαρές
ουσίες κλπ.

Φύσιγγα 310 ml.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε
χώρους ξηρούς προστατευµένους από τις υψηλές
θερµοκρασίες.

Παρατηρήσεις
• Αντικείµενα που έχουν κολληθεί µε MONTAGEW µπορούν να δεχθούν πλήρη φόρτιση µετά από
48 ώρες.
• Σε περίπτωση χρήσης της κόλλας σε µη απορροφητικά υποστρώµατα θα πρέπει το προς συγκόλληση αντικείµενο να είναι απορροφητικό.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

