EXTRAPUR PLUS
Vienkomponenta mitrumizturīga ātri sacietējoša poliuretāna līme metālu, koka,
putupolistirola, ar cementu savienotu kokšķiedru bloku, poliesteru, laminātu utt. līmēšanai
gadījumos, kad nepieciešama ūdensizturība.
RAKSTURLIELUMI
Pārdošanas specifikācija:
Viskozitāte 25 °C temperatūrā (UNI EN 12092)

8000 ± 1500 mPa s

Citi tehniskie parametri *:
Bāze

Poliuretāns, mitrumā sacietējošs

Krāsa

Dzeltena līdz gaiši brūna

Atvērtās izturēšanas laiks (20 °C, 55% r.h.)

Aptuveni 20 minūtes

Apstrādes laiks pēc līmēšanas (20 °C, 55% r.h.)

Aptuveni 1 stunda

Galīgais sacietēšanas laiks

12 - 24 stundas

Cietība (Shore A)

95 – 100

Stiepes izturība

> 3,5 N/mm2

Izstiepšanās deformējot

150 – 200%

Līmes daudzums

No 100 g/m² līdz 200 g/m²

Telpu un materiālu temperatūra

≥ 20 °C, vismaz + 10 °C

Spiediens

2 - 5 kg/cm²

Aplikators

Rullītis, lāpstiņa, rullīšu aplikators, bezgaisa
sūknis

Tīrīšana

Ar tīrīšanas līdzekļiem no PULITORI AZ
klāsta

Uzglabāšana

Sausā un vēsā vietā, noslēgtā oriģinālajā
iepakojumā

Glabāšanas laiks

9 mēneši no ražošanas datuma, 20 °C
temperatūrā

Iepakojums
* nav pārdošanas specifikāciju

0,5 kg pudele
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IETEIKUMI
Dozēšanas tvertnēs ieteicams izveidot slāpekļa slāni. Līmi var ieliet arī no oriģinālā cilindra.
1. Atvērtās izturēšanas laiks un sacietēšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras. Ja
temperatūra ir par 10 °C augstāka vai zemāka par 20 °C, šis laiks attiecīgi var būt uz
pusi mazāks vai divas reizes lielāks nekā 20 °C temperatūrā.
2. Līmējot materiālus, kas nesatur mitrumu, gaidāms ilgāks salipšanas laiks. Tādā
gadījumā uz vienas no līmējamām virsmām var izsmidzināt plānu ūdens slāni. Lai
izvairītos no līmēšanas defektiem, nelietojiet pārāk daudz ūdens. Salīmētās daļas
jāpiespiež, kamēr līmes līnija sacietē. Spiedienam jābūt piemērotam, lai nodrošinātu
labu kontaktu starp abām virsmām.
3. Savienojamie materiāli jāattīra no taukiem, eļļām vai oksīdiem, jo tie var pasliktināt
saķeri. Metālus var notīrīt ar šķīdinātājiem. Līmējot metālus, izvairieties no zemas
temperatūras. Metāla apšuvuma sistēmu veidošanai ir ieteicamas krāsotas vai ar
grunti apstrādātas loksnes, īpaši, ja tiek pieprasīta mitruma izturība. Līmējot
putupolistirolu, nelietojiet svaigi ražotus paneļus, lai izvairītos no emisijām (ūdens,
gāzes), kas varētu radīt savienojuma defektus.
4. Līmēšanas procesā veiciet atbilstošas salīmēto daļu kvalitātes pārbaudes.
5. Instrumentu tīrīšanai var izmantot mūsu tīrīšanas līdzekli PULITORE AZ 200. Tīrītājs
efektīvāk iedarbojas uz nesacietējušām līmēm. Pretējā gadījumā iesakām attiecīgās
detaļas uz nakti iemērkt tīrītājā. Atsākot lietošanu pēc īsa pārtraukuma, uzgaļus var
notīrīt, iemērcot tos mūsu tīrīšanās līdzeklī PULITORE AZ 100.

Jautājumus, kas nav aplūkoti šajā tehniskajā lapā, skatiet mūsu Vispārīgajos pārdošanas
nosacījumos vai vērsieties pēc padoma pie mūsu Tehniskās pārdošanas nodaļas.

COLLANTI CONCORDE darbojas saskaņā ar ISO 9001 sistēmu.
Materiāli un lietošanas apstākļi ietekmē mūsu produktu galīgo veiktspēju.
Tāpēc ir ieteicams veikt iepriekšējus izmēģinājumus.

Izdošanas datums: 2019. gada janvāris.
Pieejama materiālu drošības datu lapa.
Visa šajā biļetenā sniegtā informācija un ieteikumi ir balstīti uz praktisko pieredzi, un tie neatbrīvo mūsu klientus
no pārbaudēm, saņemot preces. Mēs varam ieviest izmaiņas mūsu produktu specifikācijā saskaņā ar to tehnisko
un produktīvo attīstību. Visa šajā biļetenā iekļautā informācija ir jāpārbauda, jo ir daudz detaļu, kuras mums
pašiem nav iespējams pārbaudīt, it īpaši, ja izmantojat citu piegādātāju izejvielas. Mūsu ieteikumi neatbrīvo jūs
no pienākuma pārbaudīt un novērst problēmu, ja ir iespējams citu piegādātāju patenttiesību pārkāpums.
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