BRIK-CEN S-20
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
Oldószer keverék alapú kontakt ragasztó, vízvezeték kemény PVC-cső csatornák, kettős PVC
keretek, PVC eső-és ereszcsatornák, és általában kemény PVC elemek-idomok ragasztásához
használatos, valamint PVC-U nyomócsövekhez.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Jellemzők
Állag
Viszkozitás
Nyitott idő
Szín
Tűzveszély
Teljes kötési idő
Tárolási idő
Fajsúly

Értékek
folyékony
1800-500 mPa.s
5 perc
világos, áttetsző
könnyen gyulladó
24 óra
12hónapgyártástólszámítva
0,90 g/ml

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
A ragasztani kívánt felületek legyenek szárazak, zsír-, olaj-, por- vagy bármilyen
szennyeződéstől mentesek.A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület
hőmérséklete legyen 5oC és 25oC között.
Vigye fel a ragasztót ecsettel vagy pneumatikus ragasztópisztollyal, majd egyenletes
nyomással helyezze gyorsan (minimum 5 percen belül) egymáshoz a két felületet. Tartsa
figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a
ragasztani kívánt felületektől.
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.
TÁROLÁSÉS SZÁLLÍTÁS
Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.
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BRIK-CEN S-20
A legoptimálisabb eredmény érdekében célszerű a ragasztót fagytól védett, 5o C és 25° C
közötti hőmérsékleten tárolni és felhasználás előtt szobahőmérsékleten akklimatizálni. Ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak és ne tárolja 50o C feletti hőmérsékleten.
SZAVATOSSÁGI IDŐ
12 hónap
CSOMAGOLÁS





125 ml, 16 db/doboz
250 ml ecsetes, 24 db/doboz
500 ml ecsetes,12 db/doboz
1 Liter, 6db/doboz
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