
TECHNINIAI DUOMENYS
ISOCOLL 51

BENDRA INFORMACIJA: 
Vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai. Kietėja esant sąlyčiui su oru arba drėgnu paviršiumi. Klijai itin atsparūs vandens
poveikiui, tirpikliams ir aukštai temperatūrai. 
Klijai atitinka D4 klasės standartus pagal EN 204-205.

TAIKYMAS:
Dažniausiai naudojamas langų gamyboje.
ISOCOLL 51 Klijai skirti medienos klijavimui su lakuotais, dažytais paviršiais, metalu, melaminu, kartonu, stiklo pluoštu ir
keraminėmis plokštėmis.

CHARAKTERISTIKOS
Agregatinė būsena skystis
Spalva šviesiai ruda
Klampumas pagal Brukfildą prie 23 °C, g6/20rpm 4500 - 8000  mPa.s

ISOCOLL 51 optimalaus panaudojimo sąlygos:
Medžiagų drėgnumas 9 - 12 %
Medžiagų, aplinkos ir klijų temperatūra 18  - 22 °C
Atviras išlaikymo laikas prie  20°C 20 - 30 min.
Presavimo laikas prie 20°C, patalpos drėgnumas 65% 10 - 15 min.

Dirbant  prie  aukštos temperatūros  (50°C ,  aukščiausia  70°C)  ar  su  vandeniu  purkštais  paviršiais  presavimo  laikas
trumpesnis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Klijus užnešti ant mažai akyto paviršiaus. Klijai gali būti užnešami voleliu, mentele ar tiesiogiai iš butelio. Priklausomai nuo
klijuojamų medžiagų  naudoti  100  –  200  g/m2.  Klijuojama  presuojant.  Priklausomai  nuo  medžiagos  tipo  ir  matmenų
išlaikomas proporcingas spaudimas. Medinių  plokščių ar dekoratyvinės  medienos negalima presuoti  didesne nei 0,6
N/mm2 jėga
Praėjus 2-3 valandoms po medžiagų klijavimo, jas galima naudoti.  Galutinai sukietėja po 24 valandų.

ĮSPĖJIMAS
Įkvėpus kenksmingas, gali dirginti akis, kvėpavimo takus ir odą. Dirbant aukštesnėje nei 40°C temperatūroje gali išsiskirti
kenksmingi garai. Daugiau informacijos saugos duomenų lape.

PAKUOTĖ
0,5 kg skardinė

LAIKYMAS
Klijų laikymas originalioje pakuotėje prie +20 °C: 9 mėn.
Laikant produktą aukštesnėje nei 30° C temperatūroje klijų klampa mažėja.

LAIKYTI NE ŽEMESNĖJE NEI 10° C TEMPERATŪROJE

Šiame lape nurodyta informacija yra rekomenduotino pobūdžio. Skirtingi produkto naudojimo būdai, darbas esant 
skirtingoms aplinkos sąlygoms įtakoja galutinį rezultatą.
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