CT600
Kontakt
ragasztóspray

Szuper gyors!
Szuper erős!

CT600
Kevés az ideje?
Felejtse el az
ecsetet! Ragasztó
szóróflakonban!
Gyors ▪ Erős ▪ Praktikus
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CT600

Kontakt ragasztóspray
CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú
kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal.
Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális
járatos anyagok gyors és egyszerű ragasztásához. Ilyen anyagok például a fa, karton, papír,
műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet. Ezek akár
önmagukkal, akár tégla-, beton-, kő- és gipsztermékekkel ragaszthatók. Nem alkalmas habosított
polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.

Praktikus szóróflakon: Könnyen,
gyorsan használható 500ml-es flakonok.
Nincsen szükség ecsetre, és egyéb
eszközre.

Szabályozható szórási sugár: A 3
állásban szabályozható szórási
sugárnak köszönhetően nagy és kis
felületekre egyaránt könnyen
felhordható.

Kiváló tapadás: Porózus és nem porózus
anyagok esetében egyaránt.

Ideiglenes vagy tartós kötés: A szellőzési
idő hosszával szabályozható a kötési
szilárdság, így létrehozható tartós vagy
ideiglenes kötés is.

Gyors: Perceken belül kikeményedik.
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Tartós vagy ideiglenes kötés
Nem porózus anyagok ragasztása
Vigye fel a ragasztót mindkét ragasztandó
felületre. Várjon 2-3 percet majd nyomja össze
a két ragasztandó felületet.
Porózus anyagok ragasztása
Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó
felületre. Nyomja össze azonnal a két
ragasztandó felületet.
Ideiglenes ragasztás
Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó
felületre. Várjon 3-5 percet majd nyomja össze
a két ragasztandó felületet.

A CT600 kontakt ragasztóspray
tipikus felhasználási területei

Fóliák és élek ragasztása
a bútoriparban

OSB és laminált táblák
ragasztása

Linóleum, szőnyeg, egyéb
padlóburklatok

Plakátok és
hirdetőtáblák ragasztása

Textil díszítő elemek
ragasztása

Kárpitok ragasztása
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A szórási sugár
szélessége
3 állásban
szabályozható

CT600

Kontakt
ragasztóspray

Műszaki adatok
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Tulajdonság

Jellemző érték

Összetétel

szintetikus kaucsuk és gyanta keveréke

Rendszer

oldószeres ragasztó

Fajsúly

1.22 g/cm3

Sűrűség (+20°C-on)

permetezhető

Lobbanáspont

-40°C

Száradási idő (+20°C-on)

2-3 perc

Felhasználási hőmérséklet

+5°C és +30°C között

Hőmérséklet tűrés (megszil.)

-20°C és +65°C között

Tárolás

+0 és +30°C között, száraz, árnyékos helyen, állítva

Eltarthatóság

a gyártástól számított 12 hónapig

Tartalom

500 ml per flakon

Szín

átlátszó

Kiadósság

5 m² ragasztott felület per 500 ml

Az Ön kereskedő partnere:

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u. 3.
2040 Budaőrs
T. +36 23 428 218
F. +36 23 428 219
www.illbruck.hu
tremco-illbruck.hu

