APOLLOPOXY S - ΑΡΓΗ
ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΓΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΤΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,5L, 1L, 3L, 10L
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή:
Πάστα
Χρώμα:                              Λευκό               
Οσμή:
Ήπια
Πυκνότητα στους 20°C:
1.54 gr/cm3
pH:
Δ/Ε
Σημείο ανάφλεξης:               100°C
Σημείο πήξης:
              -10°C
Χρόνος εργασιμότητηας        35 min (25°C)
Χρόνος πήξης                       45 min (25°C)
Χρόνος σκλήρυνσης              2h (25°C)
πλήρης σκλήρυνση               24h (25°C)
Αντοχή σε εφελκυσμό:           24 MPa
Αντοχή σε λοξή διάτμηση:     9.6 MPa
Αντοχή σε θλίψη:                   75 MPa
Αντοχή σε διάτμιση:            14.5 MPa
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες  από 3°C
έως 30°C.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εποξική κόλλα δύο συστατικών. Κατάλληλη για ορθομαρμάρωση, συγκόλληση πλακών
επί τσιμέντου, σοβά, μετάλλων κ.α.Τοποθέτηση μαρμαροποδιών,πακτώσεις, αγκυρώσεις,
συγκόλληση στοιχείων σκυροδέματος. Πολλαπλάσια συνδετική ισχύς από τις συμβατικές
κόλλες.
ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την
ετικέτα. Πριν απο κάθε χρήση, εφαρμόστε
το προϊόν σε μια   μικρή επιφάνεια για να
καθορίσετε  την ευκολία της εφαρμογής και αν
έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βεβαιωθείτε
ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και δεν έχει κεριά  
ή άλλες επιστρώσεις.
Πάρτε ίσες ποσότητες υλικού από το Α και από το
Β μέρος. Αναμέιξετε πολύ καλά με μια σπάτουλα
για περίπου 1 λεπτό μέχρι το μείγμα να έχει
ομοιόμορφο χρώμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε το
αναμειγμένο υλικό στην επιφάνεια που θέλετε
να κολλήσετε. Η επιφάνεια που θα γίνει η
κόλληση πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή.
Μην επσιτρέφετε το αναμειγμένο υλικό στα
δοχεία και μην φέρετε σε επαφή το ένα υλικό με
το άλλο μέσα στα δοχέια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Επιβλαβές. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις
Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Μπορεί
να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν
επαφής με το δέρμα. Οι ατμοί μπορούν να
προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη.
ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική
ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας
ματιών/προσώπου.
Σε
περίπτωση
κατάποσης
ζητήστε
αμέσως
ιατρική
συμβουλή
και
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
			

Φροντίστε ο χώρος εφαρμογής να είναι πάντοτε
επαρκώς αεριζόμενος. Τα εργαλεία μπορούν να
καθαριστούν με οινόπνευμα ή ασετόν
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