CLASSIC FIX SZERELÉSI RAGASZTÓ

MŰSZAKI ADATLAP

Classic FIX
Classic Fix SZÍNTELEN Szerelési Ragasztó egy többfunkciós kaucsuk alapú ragasztó, melyet
általában a befejező és felújító munkálatok során használt építőipari anyagok ragasztásához ajánlják.
Rugalmas, színtelen illesztést hoz létre. A termék kiválóan tapad építőipari anyagokhoz:
o beton
o fa
o tégla
o vakolat

ELŐNYÖK
Színtelen ragasztást
Erő, tartós és időtálló kötést alkot
Rugalmas illesztés
Kiváló tapadó készség építőipari felületeken.
Beltéri és kültéri használatra
Vízálló
Könnyen alkalmazható
Kiváló tapadás a legtöbb alapra - porózus és nem
porózus, mint a fémlemez vagy különböző műanyagok

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSOK
Lécek, panelek és műanyagtáblák ragasztásához beleértve a merev PVC-t és a faanyagokat
Ffüggönykarnisok, rozetták és kazetták (mennyezeti)
ragasztásához

MŰSZAKI ADATOK
Csomagolt állapotban
Összetétel:
Szín és állag:
Fajsúly
Alkalmazási hőm.:
Munkaidő
Teljes Száradási Idő
Kiadósság
Tűzveszélyesség
Szilárd maradvány
Az illesztés hő ellenállása
száradás után

szintetikus kaucsuk - hidrokarbon gyanta, szerves oldószer
színtelen paszta
0,89 +/- 0,05 g/cm3
+10oC és +30oC között
10-15 perc (a környezeti tényezőktől és az alap tulajdonságaitól függ)
3-5 nap
150-300 g/m2
száradás előtt gyúlékony
61% ± 3%
-20oC és +60oC között
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Felület előkészítése - Minden felületnek simának, tökéletesen tisztának, valamint por és minden egyéb
szennyező anyagtól mentesnek kell lennie, mint például a rozsda vagy az olaj alapú termékek. Minden
meglévő vakolatot el kell távolítani, annak érdekében, hogy a a kívánt tapadást érhessük el.
Zsírtalanítsuk a felületeket, leginkább etanollal vagy acetonnal (üveg, zománc, fémek) vagy mosószerrel
műanyag esetében.
Alkalmazás - Miután a kinyomó csövet a megfelelő szélességűre levágtuk, vágjuk el a kartus kivezető
nyílását, hogy megfeleljen a menetnek, majd csavarjuk fel a kinyomó csövet. Illesszük bele a kartust a
kartuspisztolyba, majd vigyen fel pontokban vagy csíkokban ragasztót a felületek egyikére. Illessze
össze a felületeket, majd válassza el őket ismét. 3-5 perc elteltével. Illessze össze, majd nyomja erősen
és egyenletesen mindkét ragasztott felületet. 2-3 perc alatt egy kisebb igazítás lehetséges elválasztás
nélkül. A ragasztáshoz optimáliskondíciók: 15-20 Co hőmérséklet 60%-os relatív páratartalomnál.

Javasolt előzetes tesztek elvégzése ragasztás előtt.
Tisztítás - petróleum éterrel vagy acetonnal száradás előtt. Kizárólag mechanikus úton, száradás után.
Megjegyzések - Kerülje a vízzel való érintkezést az elsődleges száradás során. Ne használja oldószer
érzékeny felületeken. Minden adat a 20 oC hőmérsékletre és az 50% relatív levegő páratartalomra
vonatkozik. Egyéb esetekben, az időintervallumok változhatnak és egyúttal a ragasztó száradási ideje
is.
Biztonság. Felirat. A felszabaduló gázok álmosságot és szédülést okozhatnak. Naphta

(petróleum), hydrotreated light tartalmú. R38 Bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve
túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R48/20 Hosszabb időn át belélegezve
ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi
környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R62 A fertilitásra (fogamzó képességre vagy
nemzőképességre) ártalmas lehet. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a
légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr
kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S7/9 Az
edényzet légmentesen lezárva és jól szellőző helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol
tartandó – Tilos a dohányzás. S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S46 Lenyelése esetén
azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg
kell mutatni. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Újrahasznosítás az érvényben
lévő jogi szabályozásoknak megfelelően. Biztonsági Adatlap a Selena Co.-nál hozzáférhető. S.A.
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A garantált tárolási idő 12 hónap a gyártástól számítva, amennyiben zárt állapotban eredeti
tárolóedényben tartotta.. Tárolási hőmérséklet: +5oC és +25oC között száraz helyen. A terméket a
tűzveszélyes anyagok előírásai szerint kell tárolni.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ
Termék kód

Űrtartalom

Csomagolás

Db / karton

310ml

kartus

12

Szabvány db/
euro-paletta
1440

Ennek a Műszaki Adatlapnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.

Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék
kezelésének, tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez
az információ nem helyettesíthető a felhasználók által végzett tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy
a Selena termékek teljes mértékben megfelelőek speciális felhasználásra. A Selena kezességet vállal,
hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A Selena által vállalt garancia a vételár
visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről
bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. Selena Co.
S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy
sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden
véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat
tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog megszegésére.
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