SUPER LEIM
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,250 Kg, 0,930 Kg, 6,15
Kg
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα:
Λευκό, Μπεζ,
Γκρι
Ιξώδες (25°C):
5000-7000 mPas
Πυκνότητα στους 20°C:
1.7 gr/cm3
Gel-time (25°C):
5 min
Αναλογία Στόκου/σκληρυντή:
100/2
Αντοχή σε εφελκυσμό
Μέτρο ελαστικότητας:
Τάση θραύσης:
Μέγιστη παραμόρφωση:
Αντοχή σε κάμψη
Μέτρο ελαστικότητας:
Τάση θραύσης:

5000 Mpa
33 MPa
0.3 %
6100 Mpa
56 Mpa

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C
έως 30°C.

Κόλλα για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα, ασβεστολιθικά πετρώματα. Με πολύ ισχυρή
συγκολλητική ικανότητα , μέτριο ιξώδες για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες
και μικρά γεμίσματα, μεγάλη αντοχή στο νερό στα περισσότερα χημικά και στις καιρικές
συνθήκες και στι εναλλαγές θερμοκρασίας. Το τελικό προϊόν αποδίδει εξαιρετικό γυάλισμα
όταν τριφτεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η επιφάνεια που πρόκειται να κολληθεί
πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Πριν
από την ανάμειξη με τον καταλύτη ο στόκος
μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές για
να ταιριάξει στο χρώμα της πέτρας. Βγάλτε
από το δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα
στόκου και ανακατέψτε το με 2% αλλά
όχι με περισσότερο από 3% σκληρυντικό.
Μην επιστρέφετε στο δοχείο το υλικό που
έχει αναμειχθεί με τον σκληρυντή. Χρόνος
σκλήρυνσης 5 λεπτά στους 25°C. Φυλάξτε
το δοχείο καλά κλειστό σε δροσερό χώρο
γύρω στους 20°C. Σε υψηλές θερμοκρασίες
ο χρόνος σκλήρυνσης επιταχύνεται ενώ σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες επιβραδύνεται.
Φροντίστε ο χώρος εφαρμογής να είναι πάντοτε
επαρκώς αεριζόμενος. Τα εργαλεία μπορούν να
καθαριστούν με οινόπνευμα ή ασετόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Εύφλεκτο. • Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
• Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. S2
Μακριά από παιδιά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και
ζωοτροφές. • Μακριά από πηγές
ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. •
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ
τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε
ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλα
γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/
προσώπου. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς
χρησιμοποιείτε άμμο, διοξείδιο του
άνθρακα ή πυροσβεστικά μέσα σκόνης.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό.
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