Τεχνικό Φυλλάδιο

SUPERBOND-PU
Πολυουρεθανική κόλλα για ισχυρές συγκολλήσεις
Ιδιότητες
Υψηλής ποιότητας πολυουρεθανική κόλλα ενός
συστατικού, χωρίς διαλύτες.
• Προσφύεται άριστα σε κάθε είδους οικοδοµικά
υλικά.
• Έτοιµη προς χρήση.
• Έχει µεγάλη αντοχή στη γήρανση και τις
καιρικές επιδράσεις.
• Αντέχει σε θερµοκρασίες από -40ºC έως
+110ºC.

Πεδία εφαρµογής

Καθαρισµός:
Όσο το υλικό είναι ακόµη νωπό καθαρίζεται µε
ασετόν. Μετά τη σκλήρυνσή του αποµακρύνεται
µόνο µε µηχανικό τρόπο.

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

Συσκευασία
Φύσιγγα 280 ml.

Χρησιµοποιείται για ισχυρές συγκολλήσεις σε όλα
τα οικοδοµικά υλικά όπως ξύλο, σκυρόδεµα,
αλουµίνιο, πλακάκια κλπ. Κατάλληλη για όλες τις
ξυλουργικές εργασίες και την επιπλοποιία. Η
SUPERBOND-PU είναι ιδανική για κάθε είδους
µικροεπισκευές.

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

Παρατηρήσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάση:

πολυουρεθάνη

Απόχρωση:

λευκή

Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5ºC έως +40ºC
Συγκολλητική δύναµη:

3,5 Ν/mm
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Τρόπος χρήσης

Η αρχική στερεοποίηση της SUPERBOND-PU σε
πάχος 0,1mm γίνεται σε περίπου 1-2 ώρες
ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την υγρασία.
Η πλήρης ανάπτυξη των µηχανικών και
συγκολλητικών ιδιοτήτων της κόλλας εξαρτάται
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία,
υγρασία), από το πάχος του συγκολλητικού υλικού
και από το είδος της εφαρµογής.

1. Υπόστρωµα
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και
απαλλαγµένες από σκόνες, λιπαρές ουσίες κλπ.
Για την επιτάχυνση της συγκόλλησης, ψεκάζουµε
τις επιφάνειες εφαρµογής µε νερό ή τις περνάµε µε
ένα υγρό πανί.
2. Εφαρµογή
Τοποθετούµε τη φύσιγγα στο ειδικό πιστόλι και
κόβουµε λοξά το ακροφύσιο. Απλώνουµε την
κόλλα στη µία επιφάνεια µε τη µορφή στιγµάτων ή
λωρίδων. Ενώνουµε τα προς συγκόλληση υλικά,
ώστε να κατανεµηθεί η κόλλα και πιέζουµε δυνατά
ή χτυπάµε µε ένα ελαστικό σφυρί.

ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Tηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα
Tηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644
www.isomat.net

e-mail: info@isomat.net

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.

