LEPIDLA A TMELY

TECHNICKÝ LIST

Q-GLUE 4C
ČIRÉ VTEŘINOVÉ LEPIDLO
CHARAKTERISTIKA
• jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel
• okamžitá adheze
• vysoká pevnost lepeného spoje
• lepí během několik sekund
• lepí plasty, textilie, dřevo, lepenku, papír,
lamináty, kůži, gumu, atd.

OBLASTI POUŽITÍ
Q-GLUE 4C se hodí k rychlému spojování téměř všech
druhů materálů v průmyslovém odvětví, autoservisech ale
i v domácnostech.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Báze: Etyl kyanakrylát
Barva: bezbarvá
Viskozita (20 °C): 50-100 (mPas)
Bod vzplanutí: 85 (°C)
Hustota (20 °C): 1,04 g/cm3
Tlak páry (20 °C): 0,293 mmHG
Zaschnutí - hliník: 8-20 sekund
Zaschnutí - guma: 8-12 sekund
Výsledná pevnost: 24 h
Schopnost vyplňovat spáru max.: 0,1 (mm)
Teplotní stálost: od -60 do +80 °C
Tepelná vodivost (ASTM C 177): 0,1
Pevnost ve střihu (DIN 53283): 22 N/mm2
NÁVOD NA POUŽITÍ
Lepené díly musí být čisté a zbavené oleje a mastnoty.
Vhodné použít CLEANER 4C. Q-GLUE 4C naneste na
jednu stranu v tenké vrstvě a lepené části k sobě přitiskněte.
K zaschnutí dojde, v závislosti na lepeném materiálu,
během několika sekund. Výsledné pevnosti je dosaženo
po 24 hodinách. V případě vyplňování mezer, spár, trhlin
a chybějícího materiálu použijte spolu s Q-GLUE 4C PLNIČ
(lze dodat i samostatně).

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí
a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita
pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají
se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi
v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně
nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním
podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za
škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ
Q-GLUE 4C je dodáván v balení 20g nádoba.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Doba skladování při teplotách 5 až 8 °C je 12 měsíců.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

