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Kestopur CS

Двокомпонентний поліуретановий
клей для склеювання швів штучного
газону.

Легко наносити•
Роботи  можна виконувати в умовах підвищеної
вологості

•

Співвідношення компонентів суміші 8:1•

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Поліуретановий клей для склеювання швів штучного газону .
Застосовується для ручного і механічного нанесення. В якості
затверджувача використовується Kestopur 200 / S.  Легко
наносити, клей добре тримає «гребінь». Швидка готовність
спортивного ігрового поля до подальшої обробки. Клей має гарну
адгезію і твердне навіть в умовах холоду (не морозу !) .  Можна
використовувати для приклеювання стрічки для шва, в тому числі
і на гнучких основах. Найкращі умови для роботи +15... 20°C.
Мінімальна робоча температура + 5°С

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Поверхні, що склеюють, повинні бути чистими. Поверхні очистити
від пилу, жиру та інших забруднень і , при необхідності,  обробити
розчинником.  Змішати смолу і додати до неї затверджувач,
ретельно перемішуючи.  Клей наносити, напр., зубчастим
шпателем на одну сторону і тільки на шовну стрічку. При
натисканні між покриттям і стрічкою повинен утворюватися
однорідний шар клею. При застосуванні покриттів з профілем на
зворотному боці , необхідно використовувати шпатель з
глибокою насічкою.  Покриття слід притерти або прокатати катком
ще раз не пізніше, ніж через 1,5 години після приклеювання.  Для
цього  найкращим чином придатний так заний  "каток-
ущільнювач".  У разі, якщо неможливо обробити покриття катком,
необхідно вже при склеюванні покриття забезпечити утворення
рівномірного шару клею за допомогою навантаження поверхні.
При проведенні робіт у вологих погодних умовах відкриті ємності
зі смолою, затверджувачем або ж готовою клейовою сумішшю слід
захищати від дощу.

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

ПоліуретанТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

ЗеленийКОЛЬОРИ

8 вагових частин смоли і 1 вагова частина
затверджувача

СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ

мінімум 1 година ( в тарі)ЧАС ЖИТТЯ СУМІШІ

Після нанесення на основу: 0-30 хв.
Вологість поверхонь може скоротити час
відкритої витримки.

ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ

Час затвердіння 12 годин/20 ° СЧАС ПРЕСУВАННЯ

Найкращі робочі умови при температурі +
15...20°С  (мінімальна температура + 5°С)

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

20л/24кгРОЗМІРИ УПАКОВКИ

замерзаєМОРОЗОСТІЙКІСТЬ

На панельних основах: 700-800 г/м², на
бетонних основах: 1-1,2 кг/м²,при
склеюванні тільки в області шва: 500 г/м².

ВИТРАТА

У закритій оригінальній упаковці при
температурі (+10 - +25)°C протягом 12
місяців. Після тривалого зберігання
ретельно перемішати перед
застосуванням.
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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
Уникати попадання клею  на шкіру. Ознайомитися з паспортом
безпеки продукту. Інформація про утилізацію продукту і упаковки
на сайті www.kiilto.com
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