סטיק 38
דבק מקצועי חזק ביותר להדבקה מיידית

תיאור המוצר:

דבק מקצועי ,חזק וסמיך ביותר להדבקה מיידית ,בזכות סמיכותו הגבוהה,
מאפשר התקנת אביזרים כבדים ללא תמיכה  -מתקבע מעצמו .אינו מכיל מדללים או סיליקון.
מאפשר עבודה על משטחים לחים ,מדביק ואוטם גם מתחת למים ומצויין להדבקת מראות ,פנלים,
מתלים ,ווים ,אסלות ,כיורים ועוד...
יתרונות:

•מאפשר התקנת אביזרים כבדים ללא תמיכה
•עמיד לתנאי חוץ (מזג אויר ,עובד ,מים ,קרני שמש וכו׳).
•מתייבש במהירות
•אינו מכיל מדללים או סיליקוני
•מדביק על משטחים לחים
•מדביק מראות
•אינו גורם לכתמים
•קל לניקוי

הכנת המשטח:

•משטח העבודה צריך להיות נקי ללא שמן או גריז וללא חלקים רופפים.
•יש ליישם טמפרטורה שבין  5מעלות צלזיוס עד  90מעלות צלזיוס.
•מכיוון שהדבק סמיך מאד ,יש להשתמש באקדח איכותי מסוג "שלטון".

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש ,בין אם באופן מילולי ,כתוב או בעזרת בדיקות ,ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו
בהתייחס למוצר .כאשר משתמשים במוצרים שלנו ,נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם
המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות .אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר
שנקנה ושולם עבורו; לפיכך ,יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים .ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים
בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים .המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור
או היתר נדרש .הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים .לקבלת
המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו .גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם
והופך אותו לבלתי תקף .על כן ,עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת.
* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
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תכונות עקריות:
צמיגות

משחתי

צבע

שקוף

התקשות

בעזרת לחות האוויר

קצב התקשות

 6-3מ"מ ל  60שעות

קושי ] mm²] / N

( ) SHORE A 25

צפיפות [ ]g/cc

1,59-+0,02

מודול אלסטיות ] mm²] / N
()iso 37 DIN 53504

>3.1

חוזק לקריעה ] mm²] / N
()iso 37 DIN 53504

>3.2

טמפרטורת יישום ()c°

-40º/+120º

ניקיון:
לאחר השימוש יש לנקות בעזרת מדלל כגון :טינר  /אלכוהול וכו׳.
אזהרה:
יש להמנע ממגע עם החומר .ניקוי הידיים בסבון נוזלי וחול בלבד ללא מים .לאחר מכן שטיפה במים.
אם החומר נכנס לעין ,יש לשטוף את העין במים ולפנות לרופא.

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש ,בין אם באופן מילולי ,כתוב או בעזרת בדיקות ,ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו
בהתייחס למוצר .כאשר משתמשים במוצרים שלנו ,נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם
המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות .אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר
שנקנה ושולם עבורו; לפיכך ,יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים .ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים
בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים .המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור
או היתר נדרש .הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים .לקבלת
המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו .גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם
והופך אותו לבלתי תקף .על כן ,עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת.
* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
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