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Kiilto Kestopren

Контактний клей  для гуми, пластмаси,
шкіри, текстилю, дерева, будівельних
плит, ламінату, кераміки, скла, металу і
різних будівельних профілів.

легко наносити пензлем•
теплостійкий•
вологостійкий•

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Продукт придатний для приклеювання наступних матеріалів:
будівельних профілів з ПВХ, напр. плінтусів, кутів, крайових планок
оздоблювальних плит, накладок для сходинок, лінолеуму, плиток з
пробки, різних ущільнень, ламінатного шпону, гуми, шкіри і різних
будівельних плит. Не застосовується для склеювання сильно
розм'якшеного ПВХ і поліолефінових пластмас.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Клей нанести пензлем або шпателем без зубів на обидві поверхні,
що склеюють. Залежно від умов, дати клею висохнути протягом
10-45 хв. Коли клейова плівка  буде майже суха, поверхні щільно
притиснути одна до одної.  Клейове з'єднання моментально
готове і його міцність протягом доби ще збільшується.
Розведення клею  і очищення інструментів: Kiilto- розчинник для
контактного клею.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Надані в цій технічної специфікації дані базуються на проведених
нами випробуваннях і практичному досвіді.  Наведені технічні
показники були визначені при стандартних умовах.  Якщо місцеві
умови відрізняються від них, це впливає на досягнення показників
і експлуатаційні характеристики продукту. Метод проведення
робіт також значно впливає на кінцевий результат. Kiilto Oy несе
відповідальність за забезпечення якості продукції відповідно до
нашої Системи Управління Якістю. Ми не можемо впливати на
проведення робіт належним чином і на  умови , тому не можемо
нести відповідальності за кінцевий результат. Для правильного
використання продукту потрібно попереднє ознайомлення з
інструкцією по виконанню робіт і довідником по методам робіт
(при його наявності).

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Продукт містить леткі, легкозаймисті розчинники.  Уникати
попадання клею  на шкіру .  Ознайомитися з паспортом безпеки
продукту.  Інформація про утилізацію продукту і упаковки : на сайті
www.kiilto.com

+ 5–25 °CТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

-20 °C...+70 °CТЕПЛОСТІЙКІСТЬ ПІСЛЯ

замерзаєМОРОЗОСТІЙКІСТЬ

2 м²/л (на обидві сторони)ВИТРАТА

0,85 кг/дм³ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

поліхлоропреновий клей на основі
розчинника

ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

60–90 хв.ЧАС ДЛЯ РОБОТИ

1лРОЗМІРИ УПАКОВКИ

У закритій оригінальній упаковці при
температурі +20 ° C протягом 12 місяців.
Перемішати перед застосуванням.
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