Tradipren kontakt ragasztó
NAGY KÖTŐERŐ
ÖSSZETÉTEL
Toluol-mentes egykomponensű kloroprén ragasztó.
Szintetikus gumik és módosító adalékok keveréke szerves oldószerben.
TERMÉKLEÍRÁS
A Tradipren, egy egykomponensű toluol-mentes kontakt ragasztó, mely kiválóan alkalmas
számos különböző anyagokhoz. Rugalmas kötést biztosít, továbbá vízálló és öregedésálló.
Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt felhasználható. Nagy végső szilárdsággal és tartós
kezdeti tapadással rendelkezik.
FELHASZNÁLÁS
Kiválóan alkalmazható a bútor-, cipő-, autó-, építőipar területén.Sokoldalú, kiváló tapadása
alkalmassá teszi a legtöbb építőipari felülethez, továbbá: rétegelt és laminált lemezek,
műanyag, gumi, fa, farost, fém, parafa, bőr, kerámia ragasztásához.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Jellemzők
Kinézet
Szilárd anyag tartalom
Viszkozitás(Brookfield,RVT)[mPas]
Nyitott idő
Sűrűség
Felhasználási hőmérséklet
Tárolási és szállítási hőmérséklet
Hőállóság
Végső szilárdság (normál körülmények esetén)
Tárolási idő

Értékek
Narancs-barna folyadék
20%
3700
15-25 perc
0,87
o
+15 C és +25oC
+5oC és +25oC
-40ºC és +90ºC
72 óra
12 hónap

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az ragasztási felület legyen száraz és tiszta. Használat előtt keverje fel a ragasztót, majd vigye
fel egyenletesen a ragasztandó felületre kemény sörtéjű ecset, vagy spatula segítségével.
Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8
Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.
Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a
termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

Tradipren kontakt ragasztó
NAGY KÖTŐERŐ
Hagyja száradni 1 5-20 percet (a száradási idő változhat az anyagtól, a hőmérséklettől és a
páratartalomtól függően). Nedvszívó anyagok esetében a ragasztót duplán kell a felületre
felvinni 20 perces eltéréssel. Az összekapcsolt elemeket erősen össze kell nyomni legalább 15
másodpercen keresztül. Ha az elemek összeérintése előtt hosszabb a száradási idő, akkor az
induló lehámlási szilárdság nagyobb lesz.
Tradi-pren teljes teherbírását 72 óra alatt éri el.
Minőségét a gyártástól számítva 12 hónapig őrzi meg.
KISZERELÉS
800 ml, 5L, 10L 24L fém kanna
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