4.1 Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες

DUROSTICK Νο36

Κόλλα γενικής χρήσης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

2. Εφαρμογή

Οικονομική, λευκή κόλλα γενικής χρήσης, βινυλικής βάσης. Πυκνόρρευστη,
άφλεκτη, ελαστική, αντέχει στους κραδασμούς και τα χτυπήματα.
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004.

Απλώνουμε ισόπαχα την κόλλα με πινέλο ή ρολό και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Για εφαρμογές σε
μεγάλες επιφάνειες αραιώνουμε με
νερό σε αναλογία έως 5%, προσδίδοντας στην κόλλα καλύτερη εργασιμότητα. Εντός 5-10 λεπτών φέρνουμε
σε επαφή τα προς συγκόλληση μέρη,
πρεσάροντάς τα για 4-8 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου.
Οι επιφάνειες μπορούν να υποβληθούν σε καταπόνηση ύστερα από 24
ώρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η κόλλα DUROSTICK Νο36 προσφύεται και κολλάει μεταξύ τους μαλακά
ξύλα όπως είναι νοβοπάν, MDF, χάρντμπορντ, αλλά και φελλό, γυψοσανίδα, φελιζόλ, χαρτόνι κ.ά.
Είναι ιδανική για συγκόλληση μεγάλων
επιφανειών, όπως πρεσαριστά κουφώματα, φορμάικες με νοβοπάν (εικ. 1),
πλάκες από φελιζόλ ή φελλό και νοβοπάν επενδυμένο με μελαμίνη.
Είναι αποτελεσματική στην προετοιμασία συγκόλλησης των άνω και κάτω
πλευρών χαρτοκιβωτίων για συσκευασία προϊόντων (εικ. 2) κ.ά.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

D1

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των
+8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η
θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει
κάτω από τους + 4°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Tυχόν υπολείμματα καθαρίζονται με
1. Προετοιμασία επιφάνειας
βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι όσο η κόλΟι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να εί- λα είναι νωπή. Μετά την εφαρμογή, καναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες θαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε
από σκόνες και υπολείμματα χρωμάτων. τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)
Σύσταση

Πυκνόρρευστο PVA

Χρώμα

Λευκό

Ειδικό βάρος

1,32±0,05kg/lt

Στερεά κατά βάρος

60% w/w

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +8°C έως +35°C

Αραίωση με νερό

Έως 5%

Αντοχή σε απόσπαση

1,5 N/mm², μετά από 48 ώρες
(Μέτρηση σε μαλακά ξύλα)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
εικ. 1

200gr/m².
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους
προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες
από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

εικ. 2

Χαρτοκιβώτιο 30 τεμ. 180gr
Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 500gr
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg
Δοχείο 5kg
Βαρέλι 30kg, 60kg (κατόπιν παραγγελίας)

4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
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