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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η ARALDITE STANDARD είλαη δηαθαλήο επνμεηδηθή θόιια 2 

ζπζηαηηθώλ ζε ζσιελάξηα. Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή, κε κεγάιν 

ρξόλν δσήο ηνπ κίγκαηνο γηα ζπγθνιιήζεηο κε κεγάιε αθξίβεηα 8 

σξώλ θαη  δελ πεξηέρεη δηαιύηεο. Δίλαη αδηάβξνρε θαη κπνξεί λα 

ηξηθηεί θαη λα βαθεί. Δίλαη ηδαληθή γηα κεγάιεο επηθάλεηεο θαη 

δύζθνιεο ζπλαξκνινγήζεηο.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Πνιύ ηζρπξή δύλακε ζπγθόιιεζεο  

 Πνιύ κεγάινο ρξόλνο δσήο κίγκαηνο 

 Δύθνιε εθαξκνγή 

 πγθόιιεζε πνιιώλ πιηθώλ 

 Αληνρή ζην θξύν ζηε ζεξκνθξαζία (-30C - +80C) 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία 

 Μπνξεί λα βαθηεί θαη λα ηξηθηεί 

 Γεκίδεη θελά ζε αλνκνηνγελείο επηθάλεηεο 

 Μεγάιε αληνρή ζηε κεραληθή θαηαπόλεζε 

 100% ζηεξεά 

 Γελ πεξηέρεη δηαιύηεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Η ARALDITE STANDARD θνιιάεη πνιύ κεγάιε πνηθηιία πιηθώλ 

όπσο κέηαιια, μύια, θεξακηθά, γπαιί, ηα πεξηζζόηεξα ζθιεξά 

πιαζηηθά, λνβνπάλ, δέξκαηα, ραξηόλη, πθάζκαηα, ιάζηηρα, 

ηζηκεληνεηδείο θαη πέηξηλεο επηθάλεηεο (δελ είλαη θαηάιιειε γηα 

πνιπαηζπιέλην, πνιππξνππιέλην, ηεθιόλ, δηνγθσκέλε 

πνιπζηεξίλε). 

ΠΡΟΟΥΖ: Η ARALDITE STANDARD δελ είλαη θαηάιιειε γηα 

ηε ζπγθόιιεζε θαζξεθηώλ ζην παξκπξίδ απηνθηλήησλ. Γελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα θύιαμε ηξνθίκσλ ε πνηώλ γηαηί ε ζπγθόιιεζε παξόιν πνπ 

θαίλεηαη αζθαιήο θαη θαζαξή κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ είζνδν 

βαθηεξίσλ από ην πεξηβάιινλ. Γελ είλαη θαηάιιειε γηα 

ζπγθόιιεζε θξίζηκσλ ζεκείσλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα 

απεηιεζεί ε αζθάιεηα ζαο όπσο π.ρ. εμαξηήκαηα ζε θνπξεπηηθέο 

κεραλέο γθαδόλ. Μεξηθά αληηθείκελα πξνέξρνληαη από θαινύπηα 

πνιπκεξώλ όπσο πνιπαηζπιελίνπ ε πνιππξνππιελίνπ θαη δελ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα επηδέρνληαη ζπγθόιιεζε.  

ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ε ζπγθόιιεζε δελ είλαη δπλαηή ή ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε ρεκηθή θαηεξγαζία γηα λα επηηεπρζεί ζπγθόιιεζε. 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 

1. Βεβαησζείηε όηη νη επηθάλεηεο πνπ ζα θνιιήζεηε είλαη ζηεγλέο θαη 
θαζαξέο από ζθόλε, ιίπε, γξάζα θιπ. Γηα θαιύηεξα 
απνηειέζκαηα αγξηέςηε ηηο επηθάλεηεο κε έλα γπαιόραξην.  

2. Αθαηξέζηε ηα θαπάθηα ησλ ζσιελαξίσλ κε πξνζνρή γηα λα 
κπνξέζεηε λα ηα μαλαθιείζεηε κεηά ηε ζπγθόιιεζε. 

3. Αλαθαηέςηε ίζεο πνζόηεηεο ξεηίλεο θαη ζθιεξπληή ζε κία θαζαξή 
επηθάλεηα. Αλαθαηέςηε γηα 30 δεπηεξόιεπηα ρξεζηκνπνηώληαο 
κία ζπάηνπια. Δίλαη ζεκαληηθό λα επηηεπρζεί πνιύ θαιή αλάκημε 
αλαδηπιώλνληαο ην κίγκα θαη αλαθαηεύνληαο θαιά. Κιείζηε ηα 
ζσιελάξηα ηνπνζεηώληαο ηα θαπάθηα ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. 
Πξνζνρή κελ αιιάδεηε ηελ ζέζε ηνπο γηαηί ε θόιια ζα 
πνιπκεξηζηεί.  

4. Δθαξκόζηε ην κίγκα ηεο θόιιαο θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο θαη 
ελώζηε ακέζσο. Έλα ζηξώκα θόιιαο πάρνπο 0.05 – 0.10 mm  
έρεη ηε κεγαιύηεξε δύλακε ζπγθόιιεζεο.  

5. Κξαηήζηε ηα κέξε ελσκέλα κέρξη λα σξηκάζεη ε θόιια. 
Υξεζηκνπνηήζηε κία ειαζηηθή ή απηνθόιιεηε ηαηλία. 
πκβνπιεπζείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηνπο ρξόλνπο ζηήξημεο 
θαη ηειηθή ζπγθόιιεζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Υξόλνο δσήο κίγκαηνο: 90 ιεπηά ζηνπο 23
0
C 

Υξόλνο ζηήξημεο: 8 ώξεο ζηνπο 23
0
C  

Σειηθή ζπγθόιιεζε: 14 ώξεο 23
0
C 

Ο ρξόλνο σξίκαλζεο κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ζε δεζηό θαηξό. ε 

ςπρξό πεξηβάιινλ ν ρξόλνο ζθιήξπλζεο επηκεθύλεηαη θαη κεηώλεηαη 

ε δύλακε ζπγθόιιεζεο. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηήζηε 

ηελ θόιια ζε ζεξκνθξαζία 20
0
C – 25

0
C. 

6. Γηα ηέιεηα απνηειέζκαηα απνκαθξύλεηε πεξηζζεύκαηα θόιιαο κε 
έλα θνθηεξό καραίξη πξηλ ζθιεξύλεη εληειώο ε θόιια. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

 Με πνιπκεξηζκέλε ξεηίλε θαη ζθιεξπληήο κπνξεί λα θαζαξηζηεί 
από εξγαιεία θαη επηθάλεηεο κε αζεηόλ. Σα δηαιπηηθά πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηαηί κπνξεί λα είλαη 
επηβιαβή ή θαη εύθιεθηα. Πξνζνρή κεξηθά δηαιπηηθά κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ιάζηηρα, πιαζηηθά, βακκέλεο επηθάλεηεο, πθάζκαηα 
θιπ. Πξνζέρεηε όηαλ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιπηηθό γηα 
λα απνκαθξύλεηε ππνιείκκαηα θόιιαο. πληζηάηαη δνθηκή 
θαηαιιειόηεηαο. 

 Τπνιείκκαηα πνιπκεξηζκέλεο θόιιαο κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ 
κε δηαβξσηηθό Mercola STRIPP & CLEAN.  Πξνζέμηε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα αζθαιή ρεηξηζκό.  

 Μπνξείηε λα αθαηξέζεηε ηελ θόιια από ηα ρέξηα ζαο κε έλα 
θαηάιιειν θαζαξηζηηθό ρεξηώλ. Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε ηελ 
επαθή ηεο θόιιαο θαη ησλ δηαιπηηθώλ κε ην δέξκα. Να 
ρξεζηκνπνηείηε ηελ θόιια πάληα ζε πξνζηαηεπκέλε επηθάλεηα θαη 
απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα ξνύρα ζαο.  

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σν θιεηδί γηα κία επηηπρεκέλε ζπγθόιιεζε είλαη ε θαιή αλάκημε. Σν 

απιό αλαθάηεκα αθήλεη πάληα ζηηο άθξεο θόιια πνπ δελ έρεη 

αλαθαηεπηεί θαιά. Πξέπεη λα καδεύεηε ηελ θόιια από ηηο άθξεο, λα 

ηελ δηπιώλεηε πξνο ην θέληξν θαη λα ηελ αλαθαηεύεηε μαλά. Η 

πνιπκεξηζκέλε θόιια κπνξεί ειαθξώο λα θηηξηλίζεη αλ κείλεη γηα 

κεγάιν δηάζηεκα εθηεζεηκέλε ζηνλ ήιην. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

2x15ml        00613  7610594000015 

 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

       Ρεηίλε    

Μνξθή: Ρεπζηή                     

Υεκηθόο ηύπνο:  Δπνμεηδηθή ξεηίλε   

Ημώδεο: 30000 – 50000 mPa·s (25
0
C)   

ηεξεά: 100%      

Υξώκα:  Γηαπγέο    

Ππθλόηεηα: 1.15 g/cm³ (25°C)   

 

θιεξεληήο  

Μνξθή:  Ρεπζηή    

Υεκηθόο ηύπνο: Πνιπακίλε 

Ημώδεο: 25000 – 30000 mPa·s (25
0
C) 

ηεξεά: 100%    

Υξώκα: Κίηξηλν 

Ππθλόηεηα: 0.97 g/cm³ (25°C)  

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΗΓΜΑΣΟ ΚΟΛΛΑ 

Υξώκα: Αλνηρηό θίηξηλν 

Ππθλόηεηα: 1,05 g/cm³ (25°C) 

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: -30
0
C - +80

0
C αλάινγα κε ηεο 

ζπλζήθεο εθαξκνγήο 

Αληνρή ζην λεξό: Γελ είλαη θαηάιιειε γηα δηαξθή επαθή κε ην 

λεξό 

Αληνρή ζε ιάδηα θαη πεηξέιαην: Πνιύ θαιή αληνρή 

Αληνρή ζηα ρεκηθά: Πνιύ θαιή αληνρή 

Σξίςηκν: Μπνξεί λα γπαινραξηηζηεί κεηά ηε ζθιήξπλζε. Φνξέζηε 

πξνζηαηεπηηθή κάζθα 

Βαθή: Μπνξεί λα βαθηεί. Κάληε κία δνθηκή θαηαιιειόηεηαο πξηλ 

ηελ εθαξκνγή. Σν θαιό γπαινράξηηζκα κπνξεί λα βνεζήζεη.

  

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία 5
0
C – 25

0
C 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα από 

ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

σιελάξηα 2 x 15 ml  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ 

δέξκαηνο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 

Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο 

επηπηώζεηο. Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε.  Μαθξηά από 

παηδηά.  Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ 

πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 

γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κάηηα/πξόζσπν.  Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ.  

Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ:  Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 

λεξό γηα αξθεηά ιεπηά.  Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 

ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. Καιέζηε ακέζσο 

ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. Δ  ΠΔΡΙΠΣΩΗ  

ΔΠΑΦΗ  ΜΔ  ΣΟ  ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε  κε  άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. 

Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πεξηέθηε ζύκθσλα κε όινπο ηνπο 

ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο, εζληθνύο θαη δηεζλείο θαλνληζκνύο. 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά: δηζθαηλόιε Α (επηρισξπδξίλε), επνμεηδηθή 

ξεηίλε (κνξηαθνύ βάξνπο < 700), fatty acids, C18-unsatd., dimers, 

polymers with oleic acid and triethylenetetramine.  Πεξηέρεη ελώζεηο 

επνμεηδίνπ. Πξνζέρεηε ηηο ππνδείμεηο ηνπ παξαγσγνύ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


