Πληροφορία προϊόντος
Σετ κόλλησης εσωτερικού καθρέφτη
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Περιγραφή
Το σετ κόλλησης αποτελείται από μια αναερόβια κόλλα
με υψηλές τιμές αντοχής και ένα εμποτισμένο νάιλον
πλέγμα το οποίο χρησιμεύει ταυτόχρονα ως βάση για
ένα στήριγμα και ως καταλύτης για την κόλλα. Έχει
εξελιχθεί ειδικά για την κόλληση βάσεων εσωτερικών
καθρεφτών από μέταλλο σε παρμπρίζ καθώς και για
μεντεσέδες σε σταθερά πλαϊνά παράθυρα. Χάρη στο
υψηλό ιξώδες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε
κάθετες επιφάνειες συναρμογής. Το προϊόν
αντισταθμίζει εξαιρετικά διαφορετικές θερμοκρασιακές
διαστολές και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα για
την κόλληση όλων των βάσεων εσωτερικών καθρεφτών
σε παρμπρίζ. Κατάλληλη και για οχήματα Ford και
Seat. Αυτό το σετ κόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εκτός αυτού στη βιομηχανία επίπλων για την κόλληση
μετάλλων ή πλαστικών σε γυάλινες επιφάνειες.

Ιδιότητες

- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- στερεοποιείται γρήγορα
- εξομαλύνει εξαιρετικά διαφορετική θερμοκρασιακή
διαστολή
- εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης
- κατάλληλο για κόλληση όλων των βάσεων
εσωτερικών καθρεφτών

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή

liquid

προτεινόμενη θερμοκρασία
αποθήκευσης

5 - 25 °C

βάση

anaerobic adhesive

Χρώμα / όψη

transparent

αντοχή τοποθέτησης

15 min

Σημείο ανάφλεξης

> 100 °C

Οσμή

characteristic

υδατοδιαλυτότητα

insoluble

πλήρης στερεοποίηση

2 min

Πυκνότητα στους 20 °C

1,08 g/cm³

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης
σε εργοστασιακά κλειστή
συσκευασία

24 Monate

γυάλινες επιφάνειες.

Εφαρμογή
Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι στεγνές
καθώς και καθαρές από ρύπους, γράσα και υπολείμματα
λαδιών. Για καθαρισμό προτείνουμε το καθαριστικό και
αραιωτικό LIQUI MOLY (αρ. είδ. 6130). Το εμποτισμένο
νάιλον πλέγμα χρησιμεύει ως επίχρισμα πρόσφυσης και
θα πρέπει να κόβεται στις διαστάσεις της επιφάνειας
προς κόλληση. Στη συνέχεια κρατάτε το εξάρτημα προς
στερέωση στη γυάλινη επιφάνεια και σημαδεύετε το
επιθυμητό σημείο. Εφαρμόστε τώρα κόλλα στο
εξάρτημα προς κόλληση και τοποθετήστε από πάνω το
πλέγμα. Στη συνέχεια τοποθετήστε το εξάρτημα στη
σημειωμένη γυάλινη επιφάνεια και κρατήστε το στη
γυάλινη επιφάνεια για περ. 2 λεπτά πιέζοντας ελαφρά.
Μετά από περ. 15 λεπτά μπορείτε να τοποθετήσετε τον
καθρέφτη στη βάση. Η πλήρης στερεοποίηση
πραγματοποιείται μετά από περ. 24 ώρες.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 ml blister

6194
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης
Το σετ κόλλησης χρησιμοποιείται στην αμαξοποιία για
τη στερέωση βάσεων εσωτερικών καθρεφτών στο
παρμπρίζ καθώς και για την κόλληση μεντεσέδων σε
σταθερά πλαϊνά παράθυρα κτλ. Αυτό το σετ κόλλησης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός αυτού στη βιομηχανία
επίπλων για την κόλληση μετάλλων ή πλαστικών σε
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