Açıklama
SP030, illbruck’un SP polimer formülasyonuna sahip hızlı
kürlenen kristal şeffaf renkli yapıştırıcı malzemesidir.

Ambalaj
310 ml’lik kartuş (12 kartuş/koli)
Renk: Kristal şeffaf

Teknik Bilgi
Özellikler Standartlar
Değerler
İçerik
Gelişmiş SP polimer formülasyonu
Özgül ağırlık DIN 52 451-A
1.04
Kararlılk
EN 27 390, 20
0 mm, Akmaz
mm’lik profil
Kürlenme
20°C’de
Yaklaşık 3,5 mm/gün
süresi
Hareket
%20
kabiliyeti
Shore A
EN ISO 868
28
sertliği
Hacim Kaybı DIN 52 451
%2,70
Kabuklanma 23°C’de ve %50
Yaklaşık 10 dk
süresi
Bağıl Nemde
Kürlenme
23°C’de, 50% RH
1-2 mm/gün
oranı
Elastisite
EN 28 340
0,6 N/mm2
modülü
%100
Çekme
DIN 53 504 S2
2,0 N/mm2
mukavemeti
Elastik
EN 27 389-B
>%50
toparlanma
Uygulama
+ 5 ° C ile + 40 ° C
sıcaklığı
Sıcaklık
-40 ° C ile + 80 ° C
dayanımı
Saklama
Serin, kuru bir yerde orijinal firma ambalajı
içerisinde, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında saklayınız.
Raf ömrü
Açılmamış orijinal kutusunda saklandığında 12 ay

Hazırlık
Gerekli Aletler
Standart kartuş tabancası ve keskin bıçak

SP030
Şeffaf Yapıştırıcı

SP030 hızla kürlenerek esnek, kristal şeffaf bir
sızdırmazlık ve yapıştırma sağlar. SP030,
şeffaf bir sızdırmazlığın gerekli olduğu çok
çeşitli iç mekan uygulamalarında cam
elemanların yalıtımı/yapıştırılması için idealdir.
Cam panellerin alüminyum veya eloksalli
profillere (vitrinlerin, perakende ünitelerinin,
cam asansörlerin, vb. imalatlarında)
yapıştırılmasında kullanılır. Bu yapıştırıcı,
metallerle ve yapı işlerinde kullanılan birçok
malzemeyle uyumludur.

Hazırlama

Temel Faydalar
Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek
için deneme yapınız.
Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan
arındırılmış olmalıdır.
Gözenekli olmayan yüzeyleri pürüzlendiriniz.
Cam, alüminyum, seramik, lake ağaç, PVC, epoksi ve
polyester gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer
malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile
görüşünüz.

Şeffaf yapışma için ideal olan bir kristal
şeffaf polimer sızdırmazlık malzemesi
Gelişmiş SP polimer formülasyonu - klasik
PU yapıştırıcılara çevre dostu bir alternatif
Solvent veya izosiyanat içermez –
kokusuzdur.
Metaller, cam, PVC ve beton dahil olmak
üzere çok çeşitli malzemelere mükemmel
yapışma
Hızlı kabuk bağlama - yaklaşık 10 dakika
içerisinde kürlenme

SP030
Şeffaf Yapıştırıcı

Kullanım Kılavuzu
Kartuş vidalama dişlerinin ucunu, dişlere hasar gelmesinden
kaçınarak keskin bıçak ile kesiniz. Kartuş başlığını istenen
çap elde edilene kadar kesiniz. Yapıştırıcıyı uygulamadan
önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını
sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak yapıştırıcı
uygulayınız. Daha büyük yapıştırma alanları için çentikli yayıcı
kullanarak yapıştırıcıyı hızlı yayınız. Her iki malzemeyi çok
çabuk birleştiriniz ve yeterli yapışkanlık gücü elde edilene
kadar asgari 30 dakika sıkıştırarak tutunuz. Normal olarak 30
dakika sonra yeterli çalışma gücü oluşmuş olacaktır.

Temizleme
Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici
ile çıkartınız. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye
dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kürlenmesi tamamlanan
yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

Lütfen dikkate alınız.
Polietilen, polipropilen, teﬂon® veya naylonun yapıştırılması
için uygun değildir. Taş üzerinde kullanıldığında kenarlar
boyunca solmaya neden olabilir.

Ek not
Tüketim Miktarı
Genişlik x derinlik mm
5x5
8x6
10x8
15x10
20x12
25x15
30x15

Lineer metre /310 ml'lik kartuş
12,4
6,4
3,8
2
1,2
0,8
0,6

Sağlık + Güvenlik Önlemleri
Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve
anlaşılmalıdır.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç
duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek
sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44
66 numarasını arayabilirsiniz.
Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında
kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve
şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş
öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016’da hazırlanmış olup,
bu tarihteki güncel teknik bilgi ve
tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco
illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir
zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün
garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir.
Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco
illbruck’a sorumluluk yüklenemez.
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