MULTI USE INVISIBLE
HP803
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ
ПЕРЕВАГИ
-

-

Універсальний ідеально прозорий клей для
внутрішнього та зовнішнього застосування.
Без ізоціанатів, розчинників та силіконів.
Без усадки, без бульбашок.
Прекрасно прилягає до більшості поверхонь
без ґрунтовки.
Нейтральне затвердіння, майже не має
запаху.
Не викликає корозію металів.
Висока механічна стійкість та модуль
пружності.
Поглинає акустичні та механічні коливання.

ОПИС ПРОДУКТУ
FIXPRO MULTI USE INVISIBLE - високоякісний прозорий
професійний клей. На основі гібридної технології,
твердіє під впливом вологості, утворюючи міцну
еластичну гуму.

ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Основа

Гібрид

Температура застосування

від + 5 °C до + 40 °C

Час висихання

2–3 mm/24 годин

Щільність
Текучість

DIN EN ISO 1183-1:
1,56 г/мл
DIN EN ISO 7390: < 2
mm

FIXPRO
MULTI
USE
INVISIBLE
був
спеціально
розроблений як універсальний будівельний клей для
внутрішнього
використання.
Підходить
для
використання в приміщеннях для обробки та зберігання
харчових продуктів.

СУМІСНІСТЬ МАТЕРІАЛУ-ОСНОВИ
Більшість будівельних матеріалів, таких як: камінь,
бетон, скло, гіпсокартон, ПУ, ПВХ, тверді пластмаси,
емаль, кераміка, мідь, свинець, цинк, алюміній, метали,
сплави, нержавіюча сталь, ламінати високого тиску та
цементно-волокнисті панелі та дерево.

Утворення плівки

10 хвилин

Подовження при розриві

DIN 53504 S2: 450%

Модуль пружності при
100% подовженні

ISO 8339: 1,15 МПа
(N/mm²)

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ (МАТЕРІАЛУОСНОВИ)

Твердість за Шором А

DIN EN ISO 868: 45

Міцність на розрив

DIN 53504 S2: 3,20
МПа

Термічна стійкість

від - 40 °C до + 90 °C

Температура нанесення від + 5 °C до + 40 °C (стосується
середовища та поверхонь). . Всі поверхні повинні бути
твердими, чистими, без жиру та пилу. Очистіть поверхні
за допомогою Bostik Cleaner. FIXPRO MULTI USE
WEATHERPROOF прекрасно прилягає до більшості
пористих та непористих поверхонь без використання
ґрунтовки. У разі необхідності, попередньо нанесіть на
пористі поверхні відповідну ґрунтовку.
Завжди
перевіряйте адгезію перед нанесенням.

ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

ГАРАНТІЯ

Відріжте кінчик картриджа в верхній частині, обережно,
не пошкодьте різьблення. Відріжте носик під кутом 45°
на потрібний діаметр і закрутіть на картридж. Вставте
картридж у пістолет і кілька разів натисніть на спусковий
гачок, поки клей не почне витікати. Нанесіть клей
вертикальними смугами так, щоб відстань між ними була
10-20 см. Не наносьте клей краплями! Протягом перших
24
годин
рекомендується
фіксувати
матеріал
двосторонньою клейкою стрічкою товщиною 3 мм, щоб
підтримати необхідну товщину шару клею.

Компанія Bostik гарантує, що її продукт відповідає
технічним характеристикам протягом усього терміну
придатності.

ЯК НАНОСИТИ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Ручний, пневматичний чи електричний пістолет для
герметика.

СПОЖИВАННЯ

ДОСТУПНІСТЬ ПРОДУКТУ
Арт. № / Колір

Тип продукта

12013912 / Прозорий

Туба 290мл

+31 (0)162 491 000

15 погонних метрів/ смужки товщиною 5 мм.

ЧИЩЕННЯ
Неочищені матеріали та інструменти можна очистити за
допомогою Bostik Cleaner. Затверділий матеріал можна
видалити лише механічним шляхом. Руки можна
очистити серветками та/або водою з милом.

ОБМЕЖЕННЯ
-

-

Не підходить для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, м'якої
пластмаси, неопрену та бітумних основ-матеріалів.
Не підходить для постійного контакту з водою
При тривалому впливі УФ-випромінювання продукти
можуть знебарвитись і стати менш стійкими до УФпроменів.
Не підходить для деформаційних швів та скління.
Не підходить для натурального каменю та дзеркал.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
У невідкритій оригінальній упаковці при температурі
зберігання від + 5 °C до + 25 °C, термін придатності
становить 18 місяців з дати виготовлення, зберігати в
сухому місці.

Вся інформація у цьому документі та всіх інших публікаціях (включаючи
електронні) базується на наших сучасних знаннях та досвіді та є
виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина
цього документу не може бути скопійована, передана третім особам,
відтворена, надана громадськості або використана будь-яким іншим
способом без письмової згоди компанії Bostik. Технічні дані, що містяться в
цьому документі, мають інформативний характер і не є вичерпними. Bostik
не несе відповідальності за будь-яку шкоду, пряму чи опосередковану, яка
виникла через (редакційні) помилки, неповноту та/або некоректність цього
документа. Сюди входить, крім іншого, незавершеність
та/або
некоректність внаслідок технологічних змін або будь-яких досліджень,
проведених між датою публікації цього документа та датою придбання
товару. Компанія Bostik залишає за собою право вносити зміни у текст цього
документа. Компанія Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки,
прямі чи опосередковані, спричинені використанням товарів (продуктів),
зображених у цьому документі. Користувач повинен прочитати та зрозуміти
інформацію в цьому документі та інших документах, що стосуються
продуктів, перед використання продукту. Користувач несе відповідальність
за проведення всіх необхідних тестів, щоб переконатися, що продукт
придатний для використання. Ми не впливаємо на те, яким способом
використовується продукт та/або на будь-які обставини, пов'язані з
подіями, що сталися під час зберігання чи транспортування, і тому ми не
несемо відповідальності за будь-яку шкоду. Усі поставки здійснюються
виключно згідно з нашими загальними умовами, які були подані в
Торговельну палату Нідерландів.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА
Перед використанням необхідно прочитати та зрозуміти
Паспорт безпеки продукту. Ці документи доступні за
запитом та на веб-сайтах компанії Bostik.

СЕРТИФІКАТИ
-

ISEGA
LEED
A+ French VOC Regulation
EN 15651-1: F-INT

Bostik Benelux, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands
Tel.: +31 (0)162 491 000
Email: customerservice.benelux@bostik.com
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