Sabatack 720
tömítés és ragasztás
Termékleírás
A Sabatack 720 egy egykomponensű, elasztikus, légnedvességre kötő, MS-polimer bázisú
tömítő és ragasztó. Elsődlegesen varratok, átfedések és csatlakozások tömítésére használandó.
Másodlagos felhasználása könnyen felhordható ragasztóként. A Sabatack 720 közepes
viszkozitású és alacsony rugalmassági modulusú.
Alkalmazási terület
Ipari kézi gyártásban, jármű- és karosszériaépítés, hajózás, szellőzés és légkondicionálás,
elektrotechnika, berendezés összeszerelés, fém- és lemez feldolgozás, műanyag technológia,
civil és környezeti gépészet, épületek és szerkezetek. Varratok, átfedések, csatlakozások és
repedések tömítése. Profilok, keretek, lemezek, stb. rugalmas ragasztása. Beltéri és kültéri
felhasználásra. Gyors tömítés közvetlenül festés előtt.
Előnyök
- UV-álló, magas hőállóság
- nedvesen festhető, minimális térfogatvesztés
- nincs buborékképződés, majdnem szagtalan
- oldószerektől, izocianátoktól és szilikonoktól mentes
- alapozó nélküli ragasztás, gyors száradás
Felhasználás
Az alkalmazás, átfesthetőség és előkezelés tekintetében olvassa el a megfelelő információs
lapokat és előkezelési táblázatokat a www.saba.nl weboldalon.
Műszaki adatok
Bázis
Sűrűség (EN 542)
Szárazanyag tartalom
Bőrképződés (23 ºC / 75% relatív páratartalom
mellett)
Nyitott idő (23 ºC / 75% relatív páratartalom mellett)
Tapadásmentes (23 ºC / 75% relatív páratartalom
mellett)
Kötési sebesség (23 ºC / 75% relatív páratartalom
mellett)
Shore A keménység (EN ISO 868)

MS polimer, légnedvességre megkötő
kb. 1.550 Kg/m³
kb. 100%
kb. 12 perc
kb. 14 perc
kb. 4 óra múlva
kb. 3 mm / 24 óra
kb. 50
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Sabatack 720
tömítés és ragasztás
Térfogatvesztés (EN ISO 10563)
Rugalmassági modulus 100 % (ISO 37 / DIN 53504)
Szakítószilárdság (ISO 37 / DIN 53504)
Szakadási nyúlás (ISO 37 / DIN 53504)
Nyírószilárdság (ISO 4587)
Bedolgozási hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Hőállóság
Rövid hőállóság

< 5%
kb. 1,1 N/mm2
kb. 2,2 N/mm2
kb. 300%
kb. 1,6 N/mm2
+5 ºC-tól + 35 ºC-ig
+5 ºC-tól + 25 ºC-ig
- 40 ºC-tól + 120 ºC-ig
maximum + 180 ºC-ig (30 perc)

Rendelési információ:
Csomagolás
Tartalom
Szín

kartus
fólia
290 ml (tartalom 24 db)
600 ml (tartalom 15 db)
szürke
fekete
szürke
fekete
(hasonló a RAL (hasonló a RAL (hasonló a RAL (hasonló a RAL
7004-hez)
9011-hez)
7004-hez)
9011-hez)
Cikkszám
101004 AAI
101005 AAI
101004 AAN
101005 AAN
Eltarthatóság
15 hónap (felbontatlan
12 hónap (felbontatlan
csomagolásban)
csomagolásban)
Egyéb csomagolás és színek igény szerint. Nagy csomagolás esetén az eltarthatóság eltérő
lehet.
Veszélyességi besorolás:
További biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági
Adatlapot.
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