Sabaplast RC1
Erő és megbízhatóság

Termékleírás
A Sabaplast termékek szintetikus polimer alapú átlátszó ragasztók, akár a PU termékek. Ezen
ragasztók fő tulajdonsága a könnyű felhasználás, erősség és tartósság.
Felhasználási területek
Sabaplast RC1 számos területen felhasználható. A termék kimagaslóan megfelel fa,
polisztirén és poliuretán habokhoz, üvegszálakhoz, parafához, hőálló műanyaghoz, betonhoz,
fémekhez, márványhoz porózus felületeken.
Előnyök







Gyors kötési idő
Jó hőmérséklet tűrőképesség
Vízállóság a NEN 204, D4 sztenderdeknek megfelelően
Oldószermentes
Függőleges felhasználáshoz is alkalmas
Teljes száradás után festhető

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)

Sabaplast RC1
Erő és megbízhatóság
Műszaki jellemzők
Technikai részletek*
Bázis
Viszkozitás
Sűrűség
Szárazanyag tartalom
Nyitott idő
Bedolgozási hőmérséklet
Hőállóság
Teljes kikötés
Tárolási hőmérséklet
Tisztító anyag
Eltarthatóság
*SABA Analysis Methods alapján tesztelve

PU Polimer
paste
Kb 1.10 g/ml
100%
Max. 5 perc
Kb. 5 o C-tól 25 o C-ig
Kb. +100 o C-ig
Kb. 24 óra után
Kb. 5 o C-tól 35 o C-ig
Sabaclean 22
Felbontatlan csomagolásban 12 hónapig

Tartozékok
A ragasztóhoz a SABA biztosít kesztyűket, nyomópisztolyt, pumpát, stb. Ezt a csomag a
SABA Tech Center sokévi gyakorlata és körültekintő tesztelés alapján állította össze. A
megfelelő ragasztó és technikai eszközök együttes használata teszi lehetővé, hogy Ön pontos
és hatékony végeredményt kapjon.
Személyre szabott tanácsért, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon : +31 (0)315
65 89 99 vagy e-mailben : industry@saba.nl .
Felhasználás
Megfelelő nyomó pisztolyt használjon. A ragasztást a nyitott időn belül végezze. A ragasztást
követően 30 percig helyezzen nyomást a ragasztott felületre szorítóval vagy nyomóval.
Felhasználási útmutató:



A ragasztani kívánt felület egyik oldala porózus legyen
A kötést befolyásolja a hőmérséklet, a levegő páratartalma és a felhasznált mennyiség
vastagsága
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Biztonsági előírások
SABA nagy hangsúlyt fektet termékei biztonságos és felelős felhasználására. További
biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.

Fontos
PU polimer bázisú termékek olyan felületekre használhatóak, melyek puhító anyagokat
tartalmaznak. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a végeredmény függ a külső körülményektől,
mint például a körülvevő hőmérséklettől és a puhító anyag típusától.
Sabaplast RC1 egy reaktív anyag, mely kölcsönhatásban áll a levegő páratartamával, ezért
fontos használat után a csomag légmentes zárása.
Az optimális eredmény érdekében a felületek legyenek szárazak, és zsírtól szennyeződésektől
mentesek. 70%- os páratartalom felett magasabb esély van kicsapódásra/ kondenzációra, ami
befolyásolhatja a végleges megkötést.
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