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Kiilto Kestopren

Tirpiklio pagrindo kontaktiniai klijai, skirti
klijuoti gumą, plastiką, odą, tekstilę,
medieną, statybines plokštes, laminatą,
keramiką, stiklą, metalą ir pan. bei
statybinius profilius.

paprasta tepti teptuku•
geras terminis atsparumas •
atsparus drėgmei•

PANAUDOJIMO SRITIS
Tinka klijuoti, pvz.: tokius PVC konstrukcinius profilius, kaip
grindjuostes, laiptų pakopas, popakopius, briaunas ir dangas.  Skirta
klijuoti linoleumą, kamštinę dangą, taip pat sandariklius, laminatą,
fanerą, gumą, odą ir įvairias statybines plokštes.  Nerekomenduojama
klijuoti labai plastifikuoto PVC ir poliolefino plastikų paviršių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Klijai tepami ant abiejų paviršių teptuku ar įprasta mentele.  Leiskite
džiūti 10–45 min. Kai klijų paviršius jaučiamas sausas, tvirtai
suspauskite abi dalis kartu.  „Kiilto Kestopren“ užtikrina greitą
sukibimą, o galutinis stiprumas pasiekiamas po kelių dienų. Skiedimas
ir įrankių plovimas: „Kiilto Kontaktiliiman ohenne thinner“.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių
sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas.   Kokybės
valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas
naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų
nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti
laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą
produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir
procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS
Produkte yra labai lakių ir itin degių tirpiklių.  Vengti šviežio gaminio
tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos
saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės
utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

+5–25 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

-20 °C...+70 °CEKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA

2 m²/l (iš abiejų pusių)PADENGIMAS

0,85 kg/dm³TANKIS/SANTYKINIS SVORIS

Polichloropreno pagrindo tirpiklio klijaiRIŠIKLIO RŪŠIS

60-90 min.DARBO LAIKAS

1 l, 5 l, 10 l, 20 lPAKUOTĖS DYDŽIAI

Neatidarytame konteineryje galima laikyti 12
mėnesių +20 °C laipsnių temperatūroje.
Prieš naudojimą gerai sumaišykite.

SANDĖLIAVIMAS
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