PVC ADHESIVE
630
H κόλλα PVC ADHESIVE 630 είναι κόλλα με βάση τον διαλύτη για
συγκολλήσεις σκληρού PVC. Eίναι ιδανική για μόνιμες συγκολλήσεις σε
υδραυλικές σωληνώσεις από PVC.
Χρώμα : Διαφανές.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•

Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης.
Υψηλή αντοχή στο νερό και σε ανόργανα οξέα.
Αντοχή στις θερμακρασιακές μεταβολές του νερού (ζεστό-κρύο).
Αντοχή σε κραδασμούς.
Κολλάει και ταυτόχρονα γεμίζει τα διάκενα των σωληνώσεων.
Μεγάλη ταχύτητα σκλήρυνσης.

TEΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή
Πυκνόρευστο διαφανές υγρό.
Οσμή
Έντονα αρωματική.
Ειδικό βάρος
0,96
Σύσταση
Κόλλα με βάση tetrahydrofuran.
Ανοιχτός χρόνος
4 λεπτά στους 23 oC
Ιξώδες :
2200 cps στους 23 oC
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλη για πλαστικές σωληνώσεις PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι
ιδιαίτερα κατάλληλη και για σωληνώσεις σε πισίνες διαμέτρου έως 350
mm.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία επιφανειών
1. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από
σκόνες, λάδια, λίπη ή σαθρά. Ο καθαρισμός των επιφανειών γίνεται με πανί ή
χαρτί.
2. Σε περίπτωση παρουσίας υψηλού ποσοστού υγρασίας, στεγνώνουμε τις
συγκολλούμενες επιφάνειες με ζεστό αέρα.

Εφαρμογή :
1. Ανακατέψτε καλά την κόλλα πριν την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι το
ιξώδες της κόλλας είναι ικανοποιητικό.
2. Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα με το ενσωματωμένο στο καπάκι
σφαιροειδές πινέλο εφαρμογής και ενώστε αμέσως τα δύο
συγκολλούμενα μέρη.
3. Αφαιρέστε αμέσως την κόλλα που ξεχειλίζει μετά την ένωση και
κρατήστε σταθερά τα συγκολλούμενα μέρη για περίπου 10 – 15 λεπτά.
Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερος χρόνος
αναμονής απαιτείται πριν τη μετακίνηση των σωληνώσεων.
4. Αφήστε να παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν υποβάλλεται τις
κολλημένες σωληνώσεις σε δοκιμή πίεσης λειτουργίας.
5. Κλείνουμε καλά το δοχείο αμέσως μετά από κάθε χρήση.
Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία 500 ml και 1000 ml.
Χρόνος εναποθήκευσης:
Τουλάχιστον 12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, εφ’ όσον αποθηκεύεται σε
φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι
τώρα γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι
δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω
της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται
στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες
δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν
είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή.Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα
των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’όσον αυτά απαιτούνται.Οι χρήστες
πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του
εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή
οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας.

