Oznakowanie Dotykowe

Klej Metakrylowy

Klej jest żywicą metakrylową dwuskładnikową, dostarczaną
jako przygotowany zestaw składający się z bazy i utwardzacza.
Klej Metakrylowy jest odpowiedni do montażu wielu naszych
produktów:
▪▪ Maty Dotykowej / Antypoślizgowej SH;
▪▪ Płyty Dotykowej / Antypoślizgowej SH;
▪▪ Taśmy Prowadzącej SH;
▪▪ Nakładki Antypoślizgowej SH na Schody;
▪▪ Punktowego Progu Zwalniającego;
▪▪ i innych.
Nie nadaje się do stosowania w przestrzeniach zamkniętych

Opakowanie:

▪▪ bidon 6 kg (utwardzacz: 80 gr).

Sposób użycia:

1. Przed rozpoczęciem klejenia należy bardzo dokładnie odkurzyć, oczyścić i wysuszyć podłoże.
2. Używając elektrycznego mieszadła, bardzo dokładnie wymieszać suchą jeszcze masę kleju, aby równomiernie
rozprowadzić krzemionkę, która podczas magazynowania osiada na dnie. W przeciwnym razie moc kleju może
zostać pogorszona.
3. Wsypać całość utwardzacza do pojemnika z żywicą i mieszać przez kilka minut mieszadłem elektrycznym, aż
do uzyskania jednolitej konsystencji.
UWAGA : Faza polimeryzacji zaczyna się natychmiast po połączeniu utwardzacza z żywicą. Szybkość zachodzenia
tej reakcji jest zmienna w zależności od temperatury otoczenia (15-20 minut przy 20oC). Dlatego też przy wyższych
temperaturach otoczenia zaleca się podzielenie żywicy i utwardzacza na dwie części, po to aby otrzymać jednorazowo mniejszą ilość kleju i więcej czasu na manipulowanie nim.
4. Po dokładnym wymieszaniu żywicy i utwardzacza wyłożyć odpowiedznią ilość kleju na wyznaczoną uprzednio
powierzchnię (zużycie kleju zależy od rodzaju podłoża). Rozprowadzić i wyrównać klej za pomocą pacy ząbkowanej, aż do uzyskania jego równej i jednolitej warstwy.
5. Odczekać aż do całkowitego stwardnienia kleju.

Przechowywanie:

▪▪ 9 miesięcy, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu; chronić przed wilgocią!

Zdrowie i bezpieczeństwo:

▪▪ żywice metakrylowe działają drażniąco na skórę i błony śluzowe- wskazane jest,
aby unikać kontaktu z nimi.
▪▪ Karta danych bezpieczeństwa i indywidualne instrukcje montażu są dostępne na życzenie.

UWAGA: utwardzacz jest stosunkowo łatwopalny - nie powinien być magazynowany
obok źródła ciepła ani wystawiany na słońce.
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