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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η BONDFLEX 390FC είλαη καζηίρε 

πνιπνπξεζάλεο (ιαζηηρόθνιια), 

ελόο ζπζηαηηθνύ, πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαηάιιειε γηα 

ζπγθόιιεζε, ζηεγάλσζε θαη κόλσζε 

ζε νηθνδνκηθέο, λαππεγηθέο θαη 

γεληθέο θαηαζθεπέο.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαηξεηηθή δύλακε ζπγθόιιεζεο  

 Γηαηεξεί ηελ ειαζηηθόηεηα ηεο 

 Πνιύ θαιή αληνρή ζηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο   

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηα 
πεξηζζόηεξα ρεκηθά 

 ηεξενπνηείηαη πνιύ γξήγνξα κε 
ηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο  

 Βάθεηαη κε ηα πεξηζζόηεξα 
ρξώκαηα 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 ηεγάλσζε, ζθξάγηζε θαη 

κόλσζε ζε νηθνδνκηθέο θαη 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο  

 Διαζηηθέο ζθξαγίζεηο ζε 

λαππεγηθέο θαηαζθεπέο  

 Γνκηθή αληηθξαδαζκηθή 

ζπγθόιιεζε θαη ζθξάγηζε ζε 

θαηαζθεπέο πνπ ππόθεηληαη ζε 

θξαδαζκνύο – δνλήζεηο  

 πγθόιιεζε θαη ζηεγάλσζε 

κεηαιιηθώλ αξκώλ απηνθηλήηνπ  

 Κάζε είδνπο δνκηθή ζπγθόιιεζε 

θαη ζηεγάλσζε 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Oη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη 

ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλεο 
θαη ιίπε 

2. Χξεζηκνπνηήζηε PRIMER PU 900 
κόλν ζε πνξώδεηο επηθάλεηεο ζε 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πγξέο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

3. Δθαξκόζηε κε πηζηόιη ζηιηθόλεο 
4. Γηνξζώζηε κε BONDFLEX 390 

FC 
5. Η ηειηθή επηθάλεηα 

δηακνξθώλεηαη κε ζαπνπλόλεξν 
πξηλ ζηεγλώζεη 

6. Η BONDFLEX 390 FC όηαλ 
ζηεγλώζεη κπνξεί λα βαθηεί κε 
ηα πεξηζζόηεξα ρξώκαηα. 
Γηαθπκάλζεηο ζην ρξόλν 
ζηεγλώκαηνο κπνξεί λα 
ππάξμνπλ ζηα ρξώκαηα 
αιθπδηθήο βάζεο 

 

 

πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο 

Γελ είλαη θαηάιιειε γηα PVC θαη γπαιί. 

 

ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΜΟΤ 
Διάρηζην πάρνο: 2mm (ζπγθόιιεζε)  

              5mm (ζθξάγηζε) 

Μέγηζην πιάηνο: 10mm (ζπγθόιιεζε) 

                              30mm (ζθξάγηζε) 

Διάρηζην βάζνο:  5mm (ζθξάγηζε) 

πληζηάηαη: ζε αξκνύο < 12 mm  βάζνο = πιάηνο   

 ζε αξκνύο >12 mm 2 X βάζνο = πιάηνο 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίζηε κε white spirit ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε : Πνιπνπξεζάλε 

Xξώκα: Λεπθό, Μαύξν, Γθξη 

Μνξθή: Πάζηα  

ύζηεκα σξίκαλζεο: Ωξίκαλζε κε πγξαζία 

Γεκηνπξγία πκελίνπ (20°C/ 65% R.H.): Ca. 15 min.   

Σαρύηεηα ζθιήξπλζεο (20°C/ 65% R.H.): 3mm /24h  

θιεξόηεηα (DIN 53505): 40 ± 5  Shore Α 

Δηδηθό βάξνο (DIN 53479): 1,30 gr /ml 

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: Από -30°C έσο  +90°C. 

Διαζηηθή αλάθακςε (ISO 7389): > 80% 

Μέγηζηε παξακόξθσζε: 20% 

πληειεζηήο ειαζηηθόηεηαο 100% (DIN 53504): 0,80  N/mm
2
  

Μέγηζηε ηάζε (DΗΝ 53504): 1,70  N/mm
2
  

Δπηκήθπλζε ζηε ζξαύζε (DΗΝ 53504): 700%  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5 °C - +35°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  
Απνζεθεύεηαη  ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία  +5°C - 

+25
0
C. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

310ml ιεπθό 04205  5204094042051 

310ml γθξη 04208  5204094042082 

310ml καύξν 04206  5204094042068 

600 ml ιεπθό 04207  5204094042075 

600 ml καύξν 04209  5204094042044 

 

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
Φύζηγγεο 310 ml ιεπθό, γθξη, καύξν  

αιάκηα 600 ml ιεπθό, καύξν 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

 

 

Acute Tox. 4: H312 - Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα Resp. 

Sens. 1: H334 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα 

άζζκαηνο ή δύζπλνηα ζε πεξίπησζε εηζπλνήο P261: Απνθεύγεηε 

λα αλαπλέεηε ζθόλε / αλαζπκηάζεηο / αέξηα/ ζηαγνλίδηα / αηκνύο / 

εθλεθώκαηα P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME ТО 

ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη P304+P341: Δ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΙΠΝΟΗ: Δάλ ν παζώλ έρεη δύζπλνηα, 

κεηαθέξεηέ ηνλ ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί 

ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P312: Καιέζηε ην 

KENTPO ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε 

αδηαζεζία P322: Χξεηάδνληαη εηδηθά κέηξα (βιέπε απηή ηελ 

εηηθέηα) P363: Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα πξηλ ηα 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε EUH204: Πεξηέρεη ηζνθπαληθέο ελώζεηο. 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε EUH208: Πεξηέρεη 

δηηζνθπαληθό 4,4´-κεζπιελνδηθαηλύιην. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 

δηηζνθπαληθό 4,4´-κεζπιελνδηθαηλύιην (CAS: 101-68-8); Ξπιόιην 

(CAS: 1330-20-7) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


