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A QAC HM egy széles körben alkalmazható, magas minőségű, nagy kötésszilárdságú ipari 
kontaktragasztó. Remek vízálló tulajdonsága mellett nagyon jól tűri a hőt (+93 °C) és olyan 
területeken használható, mint dekorlaminálás, furnérozás, textil, szövet, kárpit, hab, parafa, 
üveg, tükör, csempe, fémek, rétegelt lemez és műanyag összeragasztása. 

Nyomásérzékenysége miatt, különösen alkalmas hab és szövet ragasztására. 

 gyors tapadás, erős kötés 
 költséghatékony 
 gyorsan szárad 
 jól tűri a hőt (+93 °C) és a nedvességet 
 klóros oldószertől mentes  
 ózonpajzsra ártalmatlan 
 vízálló 
 rugalmas 

Használati útmutató (spray kiszerelés) 

A QAC HM ragasztót hordjuk fel a két összeragasztandó felületre 10-20 cm távolságról. Győződjünk 
meg arról, hogy a felületek szárazak, tiszták, olajtól, zsírtól és egyéb oldószertől mentesek. 
Permetezzünk az anyagból oly módon hogy a felület legalább 80%-a fedve legyen. A felületeket ne 
nedvesítsük. Felvitel után hagyjuk állni az anyagot 3-5 percig. Porózus felületek esetén ajánlatos a 
száradási idő letelte után újabb réteget felvinni. Ezután illesszük össze a felületeket és nyomjuk össze 
erőteljesen. A ragasztó teljes kötési ideje 24 óra. Optimális kötés eléréséhez minimum 18° C az ideális 
kötési hőmérséklet.  

Különleges óvintézkedések canister/ tartály kiszereléshez 

Az optimális eredmények eléréséhez a tartály hőmérséklete legyen felett 18 ° C-on a használat során, 
de mindig legyen minimum 10 ° C felett.  A tartályt vigyük be fűtött helyiségbe felhasználás előtt 
legalább 48 órával, hogy akklimatizálódni tudjon. Mindig zárja le a csapot, ha nem használja. Ne 
tegye hideg padlóra a tartályt a használat során. Ha a tartály külső borítása párás, túl hideg benne a 
ragasztó. 

Figyelmezetés 

 Csak jól szellőztetett helyen használható. 

 Ne hígítsa. 

 Ne égesse el. 

 Ne tegye ki szélsőséges, vagy 50 ° C feletti hőmérsékletnek. 

 Tartsa távol gyújtóforrásoktól. 

 Nyomást szüntesse meg, a tömlő leválasztása előtt. 

 Tesztelje az anyag alkalmasságát használat előtt. 
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Ezek a termékek kizárólag ipari felhasználásra készültek. 

 
TECHNIKAI ADATOK 

• Viszkozitás: 300 cps 25 ° C-SP # 2, 30r.p.m. 
• Szárazanyag-tartalom: 28,0%  
• Szín:  víztiszta 
• Tűzállóság: gyúlékony ragasztó - gyúlékony hajtóanyag 
• nyíróerő> 150 psi 
• szakítószilárdság (180 ° Peel)> 25 pli 
• hőállóság (SAFT) 100gram> 105 ° C 
• Száradási idő: 2-3 perc  
• Nyitott idő: hosszú 
• Élettartam: 18 hónap a gyártástól számítva 
• Kiszerelés: 500 ml spray, vagy 17 kg canister 

 

TÁROLÁS 
 Biztonsági adatlapot nézze át használat előtt. 

 Ne tárolja 50 ° C feletti hőmérsékleten. 

 Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. 

 Ne tárolja közvetlenül a betonon. 

 Az optimális teljesítmény érdekében tárolja a ragasztót 18 ° C-on használat közben, de 
legalább 10 ° C felett. 

 Ha a tömlőt csatlakoztatta, tartsa folyamatosan a szelepet nyitva és a tömlőn szabályozza 
a nyomást minden alkalommal. 

 Ne zárja be szelepet, amíg készen nem áll csatlakoztatni az új tartályt. 

 Szüntesse meg a nyomást még a tömlő bontása előtt. 

 Mindig ellenőrizze a termék megfelelőségét az adott alkalmazáshoz a használat előtt. 

 Fagytűrő, fagypont alatti tárolás esetén felhasználás előtt szobahőmérsékletre kell vinni, 
a fejrészt ne tartsuk a földön. 

 

 

 

A Biztonsági adatlapban lévő információkat a kiadás időpontjában pontosnak hisszük, de nem fogadjuk el a felhasználás során keletkező 
semmilyen kár, sérülés megtérítési igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettségeket). Az információk nem érvényesek az adatlapban 
nem azonosított egyéb felhasználásokra, illetve más anyagokkal történő kombinált alkalmazásra. Fontos, hogy a felhasználó saját tesztet 
végezzen a termék alkalmazhatóságára a megfelelősség tekintetében. 

 

 


