Teknik Döküman

ST-301 Kontak Yapýþtýrýcý

Ürün Kodu
AYK ST-301
Tanýmý
AYK ST-301 Tek bileþenli solvent esaslý polikloropren bazlý bir yapýþtýrýcýdýr.
Kullaným Alanlarý
Dönüþlü ve kepli PVC süpürgelik yapýþtýrýlmasýnda
Esnek PVC zemin döþemelerinde
PU ve Latex kaplý yer döþemelerinin uygulanmasýnda güvenle kullanýlýr
Kullaným Þekli
Uygulama yapýlacak zemin düz, temiz, yað ve rutubetten arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
Zemin basýnca dayanýklý olmalý ve gevþek yerler kazýnmalý ve Ayk Tamir harcý ile
tamiratý yapýlmalýdýr. Uygulama yapýlacak yüzeye ve yapýþtýrýlacak malzemeye AYK ST-301
fýrça yardýmý ile sürülür. Yapýþtýrýcýdan en iyi neticeyi alabilmek için iki taraflý uygulamak
gerekmektedir. 15 - 20 dakika beklendikten sonra yapýþtýrýcý sürülmüþ
yüzeyler birbirine tutturulur.

Kullaným Miktarý
1 m2 alan yapýþtýrmak için yaklaþýk 250 - 350 gr.
Ambalaj Þekli
3 lt’lik plastik galonlarda koli olarak ve 15 lt’lik tenekelerde satýþa sunulmaktadýr.
1 Koli = 6 Galon
Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama esnasýnda ortam sýcaklýðý min +10 C ve olmalýdýr.
Ürün uygulamaya hazýrdýr ve hiçbir þekilde hiç bir sývý ile inceltilmemelidir.
Soðuk havalarda ürün kývamýnda koyulaþma meydana gelmesi normaldir.
Aðzý açýlmýþ yarým ambalajlarý tekrar aðzý sýkýca kapatýlarak muhafaza edilmelidir.
Direk güneþ ýþýðýna maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.
Alttan ýsýtmalý sistemlere uygundur.
Astar uygulamasý gerektirmez.
Açýk renklidir leke yapmaz.
Güvenlik Önlemleri
Muhteviyatýnda solvent içerdiði için ateþle yaklaþýlmamalýdýr.
Yenmemeli ve yutulmamalýdýr. Göz ile temasýnda bol su ile yýkanmalýdýr ve doktora baþvurulmalýdýr.
Solumayýnýz ve çocuklardan uzak tutunuz.
Raf Ömrü
Oda sýcaklýðýnda min. 12 ay

Bu teknik föyde ürünlerin kullanýmý ile ilgili verdiðimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiþtir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluþturulmuþtur.
Ýþ sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarýna uygun olup olmadýðýný kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasýnda yapýlacak hatalardan dolayý firmamýz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
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ST-301 Kontak Yapýþtýrýcý

Teknik Özellikler
Renk : Altýn sarýsý
Görünüm : Bal kývamýnda sývý
Ýçerik : Solvent esaslý butadien bazlý
Sarfiyat : 250 - 350 gr/m2
Buharlaþma zamaný : 5 - 10 dakika
Açýk zaman : 45 - 60 dk.
Yoðunluk : 0,80 - 0,90 gr/lt
Isý dayanýmý : Zeminden ýsýtmalý sistemlerde 70 C ye dayanýklýdýr
Uygulama ýsýsý : +10 C / +30 C
Suya dayanýklýlýk : Son kurumadan sonra suya karþý dayanýklý
Raf ömrü : min. 12 ay
Çekme mukavemeti : çok iyi
Basýnç Dayanýmý : Fiziksel aðýrlýða ve darbelere dayanýklýdýr.
Depolama
+5 C ile +25 C arasý sýcaklýkta kapalý ortamda depolanmalýdýr.
Aletlerin Temizliði
Kullanýlan tüm aletler kurumadan önce tiner ile temizlenmelidir.
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