Medžiaga
Stireno kaučiukas

Pakuotė
OT015 tiekiamas 600 ml talpos aliuminiame maišelyje.

Tiekiama forma
Užsakymo Nr.

Spalva

Kiekis

304225

juoda

600 ml

Kiekis dėžėje: 12 maišelių
* įsk. 3 antgalius pailgiems maišeliams, kiekvienoje dėžėje. Daugiau antgalių
galima užsisakyti.

Techniniai duomenys
Savybės

Klasifikacija

Fizikinė savybė
Tankis
Atsparumas temperatūrai
Naudojimo temperatūra
Sąnaudos
Tirpiklių nugaravimo (džiūvimo) laikas*
Plėvelės susidarymo laikas*
Laikymo temperatūra
Laikymo trukmė

pasta
maždaug 1,10 g/cm³
iki +60 °C
nuo +5 °C iki +35 °C
maždaug 200–300 g/m²
maždaug 30 s
maždaug 10 min.
nuo +15 °C iki +25 °C
12 mėn., originalioje pakuotėje

OT015
EPDM plėvelės klijai

Pasiruošimas
Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, ant jų neturi būti
alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų.

Naudojimas
Užtepkite OT015 EPDM plėvelės klijų ant klijuojamojo
paviršiaus.
Prispauskite EPDM plėvelę ant pagrindo ir prireikus vėl
atleiskite, kad nuo didelių paviršių nugaruotų klijų tirpikliai.
Po to priklijuokite EPDM plėvelę ant numatyto
pagrindo ir kruopščiai išlyginkite prispaudimo voleliu
(tinkamai ir kokybiškai paruošus nereikia naudoti
grunto).
Montuokite plėvelę prie langų papildomai naudodami
prispaudimo siauralentę, fiksavimo juostą arba kitą
tvirtinimo priemonę, atitinkančią DIN 18195 standarto
reikalavimus.
Uždarose patalpose būtina užtikrinti pakankamą
ventiliaciją.

Saugos nurodymas
Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite internete, adresu
www.illbruck.de.

Šie EPDM plėvelės klijai yra stireno kaučiuko
pagrindo tirpikliniai klijai, skirti „illbruck“ EPDM
plėvelėms klijuoti ant įprastų statybinių pagrindų,
pvz., betono, mūro, medienos, aliuminio, plieno ir
daugelio skiestųjų bitumų, o taip pat
persidengiantiems EPDM plėvelės sujungimams
klijuoti.

Produkto privalumai
Labai geras atsparumas klimatiniam ir
terminiam poveikiui
Puikiai klijuoja ant betono, tinko, plieno ir
aliuminių skardų

OT015
EPDM plėvelės klijai

Sertifikatai

Techninė priežiūra
Jums pageidaujant visada galite susisiekti
su „tremco illbruck“
technologijų taikymo specialistais telefonu
02203 57550-600.
Papildoma informacija
Čia pateikti tik bendrieji
nurodymai. Kadangi nuo mūsų nepriklauso
naudojimo ir taikymo

sąlygos ir gali būti naudojama daug
skirtingų medžiagų, naudotojas pats turi
atlikti pakankamai bandymų, kad patikrintų,
ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu
atveju. Galimi techniniai pakeitimai.
Naujausią versiją rasite internete, adresu
www.illbruck.de.

tremco illbruck GmbH & Co. KG
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92439 Bodenwöhr
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