Leírás
A CT600 egy nagy ragasztóképességű kontakt
ragasztóspray, szintetikus kaucsuk és gyanta keverékéből
könnyen használható 500ml-es kannában. Ideális számos
anyag, gyors és egyszerű ragasztásához.

Szállítás
A CT600-at 500 ml-es szóróflakonokban szállítjuk.

Rendelés
Cikkszám

Szín

Tartalom

Karton tartalma

502390

átlátszó

500ml

12 flakon

Műszaki információ
Tulajdonság
Összetétel
Rendszer
Fajsúly
Sűrűség (20°C)
Kiadósság
Száradási idő (20°C)
Felhasználási hőmérséklet
A megkötött ragasztó üzemi
hőmérséklete
Tárolás
Eltarthatóság

Jellemző érték
szintetikus kaucsuk és gyanta keveréke
oldószeres ragasztó
1,22
permetezhető
5 m² ragasztott felület per 500 ml
2-3 perc
+5 és +30°C között
-20 és +65°C között

CT600
Kontakt ragasztóspray

+0 és +30°C között, száraz, árnyékos
helyen, állítva, bontatlan eredeti
csomagolásban
a gyártástól számított 12 hónapig

Előkészítés
A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes,
és hordozóképes.
A fém felületek zsírtalanításhoz használja az illbruck
AT200 tisztítót, és hagyja teljesen megszáradni mielőtt
hozzákezd a ragasztáshoz.

Használat
Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.
Fordítsa el a szelepet, a kívánt felhordandó réteg
szélességének megfelelően.
Tartsa kb. 20-25 cm távolságra a flakont a ragasztandó
felülettől, majd nyomja meg a szelepet.
Használat után fordítsa meg a flakont és nyomja meg
újra a szelepet, amíg az ragasztótól mentes lesz. Ez
megakadályozza a szelep eltömődését.
PORÓZUS ANYAGOK RAGASZTÁSA:
Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre.
Nyomja össze azonnal a két ragasztandó felületet.
NEM PORÓZUS ANYAGOK RAGASZTÁSA:
Vigye fel a ragasztót mindkét ragasztandó felületre.
Várjon 2-3 percet majd nyomja össze a két ragasztandó
felületet.

CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú
ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy
szilárdságú kötést képez porózus és nem
porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási
területek: A CT600 ideális a járatos anyagok
gyors és egyszerű ragasztásához; fa, karton,
szálas szigetelőanyagok, papír, műanyag,
vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár
önmagukkal, akár tégla-, beton-, kő- és
gipsztermékekkel. Nem alkalmas habosított
polisztirol, vagy erősen lágyított PVC
ragasztására.

Termékelőnyök
Hatékony kontakt ragasztóspray könnyen
használható 500ml-es kannában
Gyorsan szárad, nagy kötésszilárdságú
porózus és nem porózus felületeken
egyaránt
A szabályozható fúvóka precíz szórást
biztosít bármilyen munkához
Sok oldalú felhasználhatóság
Kiadós, akár 5 m² ragasztott felület egy
kannával

CT600
Kontakt ragasztóspray

IDEIGLENES RAGASZTÁS:
Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre.
Várjon 3-5 percet majd nyomja össze a két ragasztandó
felületet.

Tisztítás
Maradék anyag eltávolításához használja az AT200 tisztítót.

Figyelem
Diklór-metánt tartalmaz. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Az edényben túlnyomás uralkodik, hő hatására
megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz.
Feltehetően rákot okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt
lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki
vagy égesse el, még használat után sem. A permet
belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
használata kötelező. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett
személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell
kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F
hőmérsékletet meghaladó hő.

Megjegyzés
Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított
PVC ragasztására.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu
címen találja.

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

További információ
Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
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