ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

X-TREME
Πανίσχυρη κόλλα μονταρίσματος, άοσμη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πανίσχυρη λευκή κόλλα άμεσης δράσης. Προσφύεται ισχυρά σε ελάχιστο χρόνο, σε ποικίλα υποστρώματα. Προσφέρει δυνατές και ελαστικές
συγκολλήσεις σε δομικά, μονωτικά και άλλα υλικά που πρέπει να στερεωθούν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, καταργεί καρφιά, βίδες,
πιρτσίνια και άλλα στερεωτικά, κάνοντας τη στήριξη ή τη συναρμολόγηση, απλή και εύκολη εργασία. Άοσμη, χωρίς διαλύτες, είναι φιλική στον
χρήστη και το περιβάλλον.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η κόλλα X-TREME της DUROSTICK κολλά, στερεώνει και συναρμολογεί πλήθος τύπων υλικών,
όπως ξύλινες βαμμένες και άβαφες επιφάνειες,
κόντρα πλακέ, MDF, φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλακίδια, κεραμικά, μπετόν, τούβλα, πάνελ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, φελλό, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη σε παλιές
και νέες επιφάνειες. Κατάλληλη για εφαρμογή σε
εσωτερικές, αλλά και εξωτερικές καλυμμένες,
προστατευμένες επιφάνειες. Ιδανική για ροζέ-

τες, διακοσμητικές κορνίζες, σοβατεπί, πηχάκια,
κανάλιακαλωδιώσεων και αρμοκάλυπτρα.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Το ένα εκ των δύο υλικών πρέπει να είναι πορώδες και οι επιφάνειες να είναι καθαρές, στεγνές
και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σκουριές
και σαθρά σημεία.
2. Εφαρμογή
Συνιστάται η εφαρμογή της X-TREME με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ
ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK. Η
κόλλα εφαρμόζεται σε κουκίδες ή γραμμές (λωρίδες).
Για φύλλα επένδυσης
Εφαρμόστε την κόλλα σε γραμμές ανά 20-30cm,
καθώς και στις γωνίες και στα τελειώματα. Τοποθετήστε αφήνοντας το φύλλο να γλιστρήσει στο
υπόστρωμα και πιέστε σταθερά ή χτυπήστε με
λαστιχένιο σφυρί.
Για μεγάλες επιφάνειες

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 τη 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.
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Απλώστε την κόλλα σε όλη την επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα. Μετά το τέλος της εργασίας,
βιδώστε το καπάκι και καλύψτε την οπή με χαρτοταινία ή με σφήνα και αποθηκεύστε τη φύσιγγα
σε δροσερό μέρος.
Η κόλλα μπορεί να αντέξει στην πίεση ή στο φορτίο ύστερα από 18-24 ώρες, ανάλογα με το υπόστρωμα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Για διακοσμητικές ροζέτες και κορνίζες από
πολυστερίνη
Επιλέγουμε τη θέση της τοποθέτησης και σημαδεύουμε με μολύβι. Καθαρίζουμε το υπόστρωμα
από σαθρά σημεία ή σκόνες. Απλώνουμε σε λεπτή στρώση την κόλλα και πιέζουμε σταθερά στο
ταβάνι. Αφού σταθεροποιηθεί, βάφουμε με πλαστικό χρώμα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία
και τα χέρια μας από τυχόν υπολείμματα με
χλιαρό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή

Ακρυλικό γαλάκτωμα σε
µορφή πάστας

Χρώμα

Λευκό

Ειδικό βάρος

1,62±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +40°C

Θερμοκρασιακή αντοχή
Χρόνος σχηματισμού
επιφανειακού υμένα
Στερεοποίηση

Από -15°C έως +75°C
10 λεπτά (23°C, 55% R.Η.)
4 ώρες (23°C, 55% R.Η.)

Χρόνος τελικής
ωρίμανσης

7 ημέρες (23°C, 55% R.Η.)

Βαφή

Με κάθε είδους χρώμα

Αντοχή σε εφελκυσμό

4,0 Ν/mm2 κατά DIN 53504

Επιμήκυνση θραύσης

50%

Άφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα με την εφαρμογή αν είναι σε κουκίδες ή
γραμμές.
Ενδεικτικά μία φύσιγγα 480gr αποδίδει περίπου
15 τρέχοντα μέτρα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από
τον παγετό (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από
+5°C έως +30°C), για τουλάχιστον 14 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
Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 480gr
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