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Termékleírás:

Sabatack 780 egy univerzális, 1 komponensű, elasztikus tömítő és ragasztóanyag MS-
Polymer bázisból.

Felhasználási területek:
A Sabatack 780 használható elasztikus tömítésnél és ragasztásnál, a következő iparágakban:
Építő-, Hajó-, Járműfelépítmény-, Élelmiszeriparban. Külső és belső alkalmazásoknál
egyaránt.

Tulajdonságok:
1. Jó tapadás, különböző alapfelületeken, primer használata nélkül is.
2. Gyors száradás és meghúzási idő.
3. Magas kezdeti és végleges ragasztás.
4. Nagy állékonyság és magas kikeményedés .
5. Minimális térfogatvesztés.
6. Nincs buborékképződés.
7.   Felhasználóbarát (oldószer-, szilikon-, oxim- és isocyonát mentes).
8.   Nedvesen is festhető.
9. UV- öregedés-időjárás álló
10.   Javasolt NEN-EN-ISO 846. Szaniter alkalmazásokra is (Fürdőszoba,

Toilette és Konyha) ISEGA bevizsgálás (HACCP alkalmas).
11.   Lloyd  (WP 0840006 HH) bevizsgálás

Műszaki jellemzők:
Bázis 1 Komponenses MS Polymer®
Sűrűség: 1420 kg/m3
Kötési rendszer Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*) 8 perc (23°C/75% relatív légnedvesség)
Tapadás mentesség 4 óra
Kötési sebesség (*) 4 mm/24h (23°C/75% relatív légnedvesség)
Shore Keménység (DIN 53283) 55 Shore A
Térfogatvesztés (DIN 52451) <4,5%
Rugalmassági modulus 100 % 1,5 MPa (DIN 53504)
Szakítószilárdság 3 MPa (DIN 53504)
Szakadási nyúlás > 350%
Nyíró szilárdság (DIN 53283) 1,8 MPa
Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig
Raktározási hőmérséklet +5°C-tól +25°C-ig
Hőállóság (teljes kikeményedés után) -40°C-tól +100°C-ig
Szavatossági idő: 12 hónap
(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától
függően
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Felületek
A felületek legyenek szárazak, és zsírtól szennyeződésektől mentesek. A ragasztás előtt
használjuk a SABA cliner 48 tisztítót. A ragasztó probléma nélkül felvihető a következő
felületekre: eloxált alumínium, galvanizált fém, fényezett acél, rozsdamentes acél, ólom, réz,
PC, puha PVC, pliészter, GFK, megkötött MS Polymer és Polyuretán, üveg, csempe,
csempeborítás, beton, burkolati anyagok.
Mikor használjuk a következő felületeken, előtte kezeljük a felületeket SABA Activator
9400/9002, így garantált a kiváló ragasztás a Sabatack 780-nal: nyers alumínium, PS, PA
(Nylon) PMMA (Perspex), merev PVC, ABS. A porózus felületeknél minden esetben
használjon tapadásjavító anyagot.
Kezeletlen fa felület kosz és zsírmentes legyen, ehhez nem szükséges használni tisztító
anyagot. A PE és PP anyagokat SABA 4518 Primer  előkezelése szükséges, ha itt nem
említett anyagot használ kéjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Festhetőség
Sabatack 780 a bőrképződés után festhető egy és két komponensű festékkel. Jó tapadás
feltételei a Sabatack 780-ashoz használt festék rendszerrel: a Sabatack 780-as tömítöt a
felhasználást követő 5 napon belül le kell festeni. Későbbi festés esetén a festék optimális
tapadása érdekében előkezelni kell a felületet SABA Activator 9002-essel. A SABA Activator
9002-es a fent említett idő (5nap) előtt is alkalmazható a festék jobb tapadása érdekében.
Vegye figyelembe, hogy előkezelő, savmentesítő, és "fillers" használata nem eredményez
optimális tapadást a SABA Sabatack 780-on. Ezekben az esetekben mindig SABA Activator
9002-essel kell előkezelni a felületet.  A sokszerű felhasználás alapján próba ajánlott.

Rendelési információ:

Csomagolás Kartus                                           Hurka
Töltőtömeg 290ml   (24 darab/karton)             600 ml     (15 darab/karton)

Szín Fehér (RAL 9003)  Fekete (RAL 9011)   Szürke (RAL 7004)
Termékszám 100651                    100662                     100661

Veszélyességi besorolás:

További biztonsági előírások információk, útmutatás, egyértelműen megtalálható a SABA
Biztonságtechnikai adatlapon.


