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ICEMA®   R   145/31
1 složkové PU lepidlo vytvrzující vlhkostí

Druh produktu : 1-složkové PU-lepidlo neobsahující rozpouštědla vytvrzující
vzdušnou vlhkostí

Oblast použítí : montážní lepení různých druhů materiálů. ICEMA® R 145/31 drží
velmi dobře na kovech jako pozink, nerez, legovaná ocel, hliník,
barevné kovy jako i na duroplastických umělých hmotách, DKS,
polyester, tvrzené PVC, ABS, SAN, PA, PC PMMA, dřevěných
materiálů a cementových materiálů.

Pokyny : Z důvodů velké různorodosti substrátů a jejich možné
nesnášenlivosti je potřebné provést odpovídající zkoušky.

Technické údaje  :
Hustota ( 20 °C )
Viskozita  ( 20°C )
Otevřená doba ( 20 °C,
50 % rel. vlhkost vzd. )
bez postříkání vodou
po nastříkání vodou
Barva
Bezpečnostní pokyny
Čistící prostředek
Spotřeba
Teplota zpracování
Ředidlo
Skladování

: 1,13 + 0,03 g/cm3

: 7.200 + 800 mPas

: cca 45 min
: cca 15 min
: zlatěžlutá ( ≈≈≈≈ RAL. Č. 1004 )
: viz Bezpečnostní list
: ISA - Verdünner 1 * Čištění nástrojů )
: 100 – 200 g/m2 dle druhu použití
: minimálně  + 10 °C
: zpracovává se bez ředidla
: 6 měsíců skladovatelný  při teplotě +5 - + 25 °C
  v uzavřených baleních. Použité balení vzduchotěsně
  uzavřeme. Chránit před vlhkostí, dle možnosti rychle
  spotřebovat.

Všeobecně :
ICEMA® R 145/31 vytvrzuje působením vlhkosti za vzniku pevného,
dlouhoelastického filmu. Vlhkost obsažená ve vzduchu popř. v lepených dílech může
být pro tento účel dostatečná. Obvykle se však  dodává vlhkost lehkým postříkáním
vodou.
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Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů
a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich
celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a  zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich
vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.


