BOSTIK VERIN - ACCESS FLOOR 270
Produs si Ambalat de către Bostik GmbH, Germany

Adeziv Poliuretanic monocomponent pe baza de elastomer
cu proprietati de întărire in contact cu umiditatea ambientului.
DESCRIERE si PROPRIETATI.
BOSTTIK VERIN este un produs special destinat lipirii elementelor din metal, lemn sau sticla si
cărămida sau Rigips pe suporturi din sapa sau beton. Se pretează la lipirea picioarelor metalice ale
pardoselilor supraînălțate pe suporturi din beton sau sapa. Acest produs se foloseṣte la lipirea de
plinte si profile din lemn si metal pe suprafețele verticale si orizontale precum pereții si pardoselile.
BOSTIK VERIN are o elasticitate mare si o rezistenta foarte buna la întindere si apăsare.

CARACTERISTICI PRODUS.
• Aspect:

Pasta

• Culoare:

Gri

• Densitate la 20 °C:

Aprox. 1.20

• Indoire (ISO 7390):

Nu

• Temperatura ideala de aplicare:

12 la 24 oC

• Se formeaza pelicula la 23 oC si 50 % HR:

Aprox. 60 min

• Timp de intarire la 23 oC si 50 % HR

4 mm / 24 h

• Duritate Shore A (dupa ISO 868 - 3 secunde)

Aprox. 45

• Rezistenta la temperaturi extreme

- 40 la + 90 oC

• Rezistenta la acizi diluați si baze

Acoperitoare

• Rezistenta la apa si sare

Excelenta

• Date specifice

Alungire la rupere (ISO 37) :> 80 %
Coeficient la 100% (ISO 37) : aprox. 0.6 MPa

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT.
Substratul trebuie sa fie curat, nivelat, uscat, sa nu contina praf, ulei, grăsime sau alte tipuri de contaminări ce ar putea împiedica
lipirea. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie cuprinsa intre 45 si 70 %.
BOSTIK VERIN poate fi aplicat manual sau cu ajutorul unui pistol aplicator profesional.
-

Cand lipiti plinte sau elemente din lemn, sticla, MDF, metal sau cărămida produsul se aplica pe spatele acestor elemente sau
direct pe pardoseala si apoi se presează elementul in patul de adeziv. Elementul mai poate fi repoziționat pentru 20 minute.

-

Când lipiți picioruṣe de pardoseala supraînălțata aplicați adezivul pe dosul piciorului si apoi presați-l pe pardoseala astfel
încât adezivul sa expandeze sub baza piciorului de pardoseala. Picioruṣul mai poate fi repoziționat timp de maximum 30
minute. Folosiți aproximativ 30 g pentru un picior ce are baza de 80 cm². Permiteți întărirea pe o perioada de 24 ore înainte
de a supune traficului.

Produsul trebuie folosit in 24 ore de la desigilare, altfel, adezivul se poate întări înăuntrul ambalajului.
In sezon rece, depozitati adezivul la temperaturi de peste 20°C înainte de folosire.
Evitati orice contact cu adezivi siliconici cat si cu produse pe baza de amoniac sau alcool in timpul întăririi.
Curatare:
Sculele pot fi curatate cu Solvent 300 sau acetona înainte ca adezivul sa se întărească complet. După întărire poate fi îndepărtat
numai prin metode mecanice.

DEPOZITARE SI GARANTIE.
Minim 12 luni in ambalaj original sigilat depozitat in condiții uscate si la temperaturi mai joase de 25 °C.
Daca este necesar, încălziți uṣor produsul (in apa calda) înainte de folosire pana atinge o temperatura potrivita.

AMBALARE.
Salam la 600 ml. Ne puteți contacta pentru alte opțiuni de ambalare.

SECURITATE.
Evitati contactul cu ochii. Consultați buletinele de încercare înainte de folosire.

Consilierea noastră, verbală şi scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu şi nu vă exonerează de
testarea proprie a produselor furnizate de către noi asupra aplicabilităţii acestora la procedurile şi obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea şi prelucrarea,
produselor noastre, se produc în afara posibilităţilor noastre de control şi prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi
garantăm calitatea exemplară şi constantă a produselor noastre. Odată cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice",cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!
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