
TECHNINIAI DUOMENYS

UNIBORD 782

Specialūs EVA-kopolimero pagrindo klijai lydalai skirti HOLZ-Herr staklėms.

Skirti  briaunų,  pagamintų  iš  poliesterio  ar  sintetinių  dervų,  briaunų iš  laminato,  klijavimui,  PVC,  ABS,  lukšto  briaunų
klijavimui. 

CHARAKTERISTIKOS
FORMA kapsulės, skersmuo 63 mm, ilgis 80 mm
SPALVA natūrali, balta, juoda, ruda
SANTYKINIS TANKIS 1,3 g/cm3 apytiksl.
MINKŠTĖJIMO TEMPERATŪRA 105 - 115 °C

UNIBORD 782 optimalaus panaudojimo sąlygos:
Kapsulės turėtų būti be dulkių ir naudojamos teisingu kampu. Plokštės ir kantai turi būti kambario temperatūros; ji turi būti
ne žemesnė nei 18 °C.

ĮKAITIMO LAIKAS 2 - 5 min.
DARBINĖ TEMPERATŪRA 200 - 220 °C
KLIJUOJAMOS MEDŽIAGOS DRĖGNUMAS 8 – 10 %
IDEALUS DARBINIS GREITIS (priklausomai nuo staklių nuo 8 iki daugiau nei 20 m/min.
ATSPARUMAS karščiui (priklausomai nuo kanto) iki +80 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI (priklausomai nuo kanto) ne žemesnė kaip -20 °C

Klijuojant sunkiai suklijuojamą medieną darbinė temperatūra trumpą laiką gali būti padidinta iki 230 °C.
Temperatūros kontrolė antgalyje ypač svarbi klijuojant dekoratyvinio laminato kantus ir briaunas iš medienos. Klijuojant
ilgas ir storas dalis siūloma dirbti aukštesniame temperatūrų intervale.
Žemos temperatūros sumažina kanto drėgnumą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Klijams išsilydžius ir juos tepant išsuskiria garai, todėl gali atsirasti nemalonus kvapas. Be to, jei darbinė temperatūra yra
didesnė nei rekomenduojama ilgą laiką, gali atsirasti kenksmingų skilimo produktų. Todėl yra rekomenduojama naudoti
tinkamą vėdinimo sistemą.

Esant darbo pertraukai,  siūloma temperatūrą bakelyje sumažinti  iki  30 - 40 ° C, taip būtų išvengta produkto savybių
suprastėjimo.

PAKUOTĖ
Dėžė su 45x0,33kg kasetėmis.

LAIKYMAS
Galiojimo laikas: 12 mėnesių esant 20 °C originalioje sandarioje pakuotėje.
Laikykite produktą vėsioje ir sausoje vietoje.

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