Popis
Disperzia na báze akrylových kopolymérov a etanolu

Forma dodania
Balenie
Kartuša 310ml - 12 ks v kartóne
Saláma 600ml - 20 ks v kartóne
Farba: zelená

Technická specifikace
Vlastnosť
Materiál

Norma

Klasifikácia

Systém

disperzia na báze akrylových kopolymérov a
etanolu
fyzikálne schnutie

Vytvrdzovanie

2-3 dni v závislosti na druhu fólie a vlhkosti

Farba

zelená

Aplikačná teplota

-10 °C až +50 °C

Tepelná odolnosť

-20 °C až +80 °C

Skladovacia teplota

+10 °C až +25 °C

Doba skladovania

1 rok v neotvorenom originálnom balení

Spracovanie
Podklad musí byť nosný, suchý, bez oleja, mastnoty,
prachu a iných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali
priľnavosť
Minerálne podklady môžu byť mierne vlhké
Lepenie na namrznuté povrchy nie je možné.
Trvalý spoj je možné dosiahnuť na všetkých illbruck
membránach na báze PE, PA, PP, PES a z hliníkovej fólie
Fixácia membrány lepidlom OT301 je možná
na podklady ako sú omietka, betón, tehla, tvarovky, drevo
s povrchovou úpravou alebo bez, plasty, kovy, OSB dosky,
drevotrieska, MDF dosky a preglejka
Za kontrolu kvality podkladu nesie zodpovednosť
spracovateľ. Odporúčajú sa aj vlastné testy priľnavosti

OT301
Lepidlo na fólie Prémium

Univerzálne lepidlo s výnimočnou
priľnavosťou na široký rad stavebných
materiálov. Používa sa na lepenie spojov
membrán navzájom alebo
na priľahlé konštrukcie a na utesnenie
rôznych prestupov TZB a káblov cez
vzduchotesné membrány alebo dosky.

Hlavní výhody
aplikačná teplota -10 °C až +50 °C
neobsahuje agresívne rozpúšťadlá
priľnavosť na široký rad podkladov

OT301
Lepidlo na fólie Prémium

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.
Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa
našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať
najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie, nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete
vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto
technického listu. Dodávky sa riadia výlučne
našimi všeobecnými dodacími a platobnými
podmienkami.
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