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CARMYFIX F-360
ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΚΟΛΛΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόλλα διαλυτών με βάση το πολυχλωροπρένιο (συνθετικό
λάστιχο) και συνθετικές ρητίνες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ
Κόλλα κατάλληλη για τη βιοτεχνία δερμάτινων ειδών, την
βαλιτσοποία, την τσαντοποία και γενικώς όπου χρειάζεται
ανοιχτό χρώμα, καλή ρευστότητα και ισχυρή συγκόλληση.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Καθαρίζονται και αγριεύονται οι προς συγκόλληση επιφάνειες. Απλώνεται η κόλλα και στις δύο επιφάνειες. Κολλάμε
μετά από 20 - 25 min πιέζοντας τις δύο επιφάνειες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 48 h. Συνιστάται καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.

Η CARMYFIX F-360 μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 12
μήνες στη θερμοκρασία των 20°C. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και
ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το κρύο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

Χρώμα εμφάνιση

ΤΙΜΗ

Υποκίτρινο υγρό

Ιξώδες

(cps)

Ειδικό βάρος
Συνολικά ενεργά συστατικά
Ανοιχτός χρόνος
Χρόνος στεγνώματος

(gr/ml)
(%)
(h)
(min)

Brookfield Viscometer RVT
(10 rpm - spindle 2 - 20°C)
(20°C)

3260 ± 140
0,87 ± 0,03
23 ± 1
3-4
20

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +230C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως
θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του
παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να
ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των
προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

