
TEHNIČNI LIST

Opis

Bapco HSSA je novo večnamensko lepilo za pršenje z nizkim vonjem, visokimi deležem trdne snovmi
in visoko stopnjo odpornosti na toploto, ki je razvita za lepljenje različnih materialov. Ima močan
trenutni oprijem in dolg odprti čas. Visoka vsebnost trdnih snovi zmanjšuje tveganje manjšega
nanosa.

Uporaba izdelkov

Bapco HSSA lepi različne materiale, kot so les, kovine, gumo, tkanino, večino plastike, kartonom,
polietilen in beton ter dekorativnimi laminati. Idealen je za trajne vezi, ki zahtevajo dobro začetno
trdnost vezi. Zagotavlja dobro temperaturno upornost in če je zaščiten pred kontaminacijo, ima odprt
čas več ur. Najprej preverite majhen vzorec materialov, da zagotovite primernost izdelka za
aplikacijo. Na primer, nekateri vinili vsebujejo velike količine mehčala, ki sčasoma lahko migrirajo in
mehčajo vez. Če ste v dvomih, najprej preizkusite. Ne uporabljajte na elastičnem PVC-u.

Nanos

UPORABA V PREZRAČEVALNIH PROSTORIH

1.Površine morajo biti čiste, suhe in brez prahu in masti.

2.Material je treba pred montažo kondicionirati. To je še posebej pomembno pri laminatih. Pogoj za
48 ur pri 20 ° C z relativno vlažnostjo 45-55%.

3. Lepilo pršite po kotom 90 ° na površino in nanesti enakomeren premaz lepila, ki zagotavlja 80-
100% pokritost.

4. HSSA je kontaktno lepilo in tvori lepilno vez med seboj, tako da mora biti zadostna količina lepila
na obeh površinah.

5. Lepilo je pripravljeno za vez, ko je suho na dotik in se ne prijema na prste.

Opomba: HSSA se pod normalnimi pogoji suši v dveh minutah, vendar se to spreminja pod različnimi
temperaturami in vlažnostmi. Visoka vlažnost in nizke temperature bodo upočasnili čas sušenja in če
temperatura postane zelo nizka, lahko povzroči kondenzacijo. Kondenzacija je vlaga, ki nastane na
lepilu zaradi izhlapevanja topila, ki znižuje temperaturo zraka nad njim.

Toplotna upornost: HSSA zagotavlja izboljšano toplotno upornost do 100 ° C.

Sestava

1. Ko se obe površini združita, uporabite enakomerni pritisk na obdelovanec (kladica ali valj), ki se
začne na sredini in deluje navzven.

2. Lepilo poponoma utrdi v 24 ur.



Tehnični podatki

Barva: bistra ali rdeča

Videz: tekoče

Vsebnost trdih snovi: 38-42%

Specifična teža: ~ 1.13 (osnovno lepilo)

Pokritje (15 kg posodo): 150m2 (teža suhe plašče 25gm2)

Čiščenje

Bapco HSSA lahko odstranite s čistilom Bapco CSC.

Skladiščenje in rok uporabe

Pločevinka mora biti skladiščena v nadzorovanem okolju od 15 do 35 ° C in nikoli ne na neposredni
sončni svetlobi. Ne sme biti skladiščen na hladnem betonskem dnu.

Pločevinko pred uporabo pretresemo tako, da se lepilo in topilo premešata.

Skladiščenje v pravilnih pogojih, originalno in neodprtih posodah ima izdelek rok trajanja 12 mesecev.

Ne dovolite, da bi izdelek zamrznil.


