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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν MINOS ADHESIVE SPRAY είλαη θόιια γεληθήο ρξήζεο πνπ 

πξνζθέξεη ηζρπξή θαη κόληκε ζπγθόιιεζε ζε κεγάιε πνηθηιία 

εθαξκνγώλ. ηεγλώλεη γξήγνξα, δελ ζπξξηθλώλεηαη θαη έρεη αληνρή ζηελ 

πγξαζία θαη ζηε ζεξκνθξαζία (έσο 80
0
C). Δίλαη θαηάιιειν γηα πνιιέο 

εθαξκνγέο ζηελ επηπινπνηία, απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζε DIY θαηαζθεπέο 

θιπ. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Ιζρπξή ζπγθόιιεζε 

 Γξήγνξν ζηέγλσκα 

 Κνιιάεη πνξώδε θαη κε πνξώδε πιηθά 

 Αληνρή ζηελ πγξαζία 

 Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία (έσο 80
0
C) 

 Γελ ιεξώλεη ηηο επηθάλεηεο 

 Καηάιιειν γηα ζπγθόιιεζε κεγάισλ επηθαλεηώλ 

 Καηάιιειν γηα κόληκε ή πξνζσξηλή ζπγθόιιεζε 

 Γελ ζπξξηθλώλεηαη 

 Δύθνιε εθαξκνγή 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Σν MINOS  ADHESIVE  SPRAY  είλαη θαηάιιειν γηα πνιιέο 
εθαξκνγέο ζηελ επηπινπνηία, απηνθηλεηνβηνκεραλία, επηθαιύςεηο 
παησκάησλ κε κνθέηεο θαη πιαζηηθά δάπεδα. Δίλαη ηδηαίηεξα 
θαηάιιειν γηα ηε ζπγθόιιεζε ειαζηηθνύ αθξνύ πνιπνπξεζάλεο ζε 
πνιιέο επηθάλεηεο. 

 Ιδαληθό γηα επηζθεπαζηηθέο –κε δνκηθέο- ζπγθνιιήζεηο όπνπ 
απαηηείηαη πςειή δύλακε ζπγθόιιεζεο. Γελ είλαη θαηάιιειν γηα 
εθαξκνγέο όπνπ ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα είλαη πςειόηεξε ησλ 
80

0
C. 

 Δίλαη θαηάιιειν γηα ζπγθνιιήζεηο ραξηηνύ, ραξηνληνύ, κεηάιινπ, 
πθαζκάησλ, πνιιώλ πιαζηηθώλ, δεξκάησλ, ιάζηηρνπ, θειινύ, αθξνύ 
πνιπνπξεζάλεο, ηζόραο, μύινπ θαη πνιιώλ άιισλ πιηθώλ.  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλεο θαη ιίπε. 

Απνκαθξύλεηε παιηά βεξλίθηα, ρξώκαηα θαη ζθνπξηέο θαη πεξάζηε ηηο 

κεηαιιηθέο επηθάλεηεο κε γπαιόραξην. 

Δθαξκνγή 

1. Πξηλ ηε ρξήζε αλαθηλήζηε ηε θηάιε γηα 2 ιεπηά.  

2. Φεθάζηε κεξηθέο ιεπηέο ζηξώζεηο θόιιαο ζηε κία ή θαη ζηηο δύν πξνο 

ζπγθόιιεζε επηθάλεηεο από απόζηαζε 25-30cm.  

3. Αθήζηε ηελ θόιια λα ζηεγλώζεη γηα ιίγα ιεπηά, κέρξη λα έρεη 

άξπαγκα θαη λα κελ κεηαθέξεηαη ζην δάρηπιν ζαο. 

4. Κνιιήζηε ηα δύν κέξε κε πξνζνρή ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ ζηε 

ζσζηή ηνπο ζέζε.  

5. Μόιηο ελεξγνπνηεζεί ε ζπγθόιιεζε, κπνξεί λα γίλεη 

επαλαηνπνζέηεζε κόλν γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.  

6. Δθαξκόζηε πίεζε. ε κεγάιεο επηθάλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπκπαγέο ιαζηηρέλην ξνιό. 

7. Γηα πξνζσξηλή ζπγθόιιεζε ςεθάζηε έλα ιεπηό ζηξώκα ζηε κία κόλν 

επηθάλεηα. 

8. Αθήζηε ηελ θόιια λα ζηεγλώζεη γηα 5 ιεπηά πεξίπνπ θαη θνιιήζηε ηα 

δύν κέξε. 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

400ml 9204  5204094092049 
 

9. Μεηά ηε ρξήζε γπξίζηε ηε θηάιε αλάπνδα θαη ςεθάζηε γηα 5 “ 

ώζηε λα θαζαξηζηεί ε βαιβίδα.  

Ο ρξόλνο ζηεγλώκαηνο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο, ηελ πγξαζία θαη ην πάρνο ζηξώζεο ηεο θόιιαο. 

Πξνζνρή: πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο πξηλ από ηελ 

εθαξκνγή. 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Με δηαιπηηθό λίηξνπ ή δηαιπηηθό γεληθήο ρξήζεο. 

 

ΑΠΟΓΟΖ 
2-4m

2
/400ml αλάινγα κε εθαξκνγή ζηε κία ή θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Τγξό 

Υξώκα: Άρξσκν 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή 

ρεηηθή ππθλόηεηα: 0,75 gr/ml 

Αξρηθή ζπγθόιιεζε: 10 - 20 ιεπηά 

Σειηθή ζπγθόιιεζε: 4 - 6 ώξεο 

Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία: Έσο 80°C 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10-30°C 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) Οξηαθή 
ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντόλ (θαηεγνξία Βε ‘Δηδηθά πξντόληα θηληξίζκαηνο’): 840 gr/lt 
(2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 820 gr/lt ΠΟΔ (έηνηκν πξνο 
ρξήζε). 
 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. 

Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην 

ειηαθό θσο. 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηηο 

απζεληηθέο, κε-αλνηγκέλεο θηάιεο, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.  

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

Spray 400ml 

 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 

 
Aerosol 1: H229 - Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα 
δηαξξαγεί Aerosol 1: H222 - Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα Aquatic 
Chronic 3: H412 - Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε 
καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό 
νθζαικηθό εξεζηζκό Repr. 2: H361f -  Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο 
ζηε γνληκόηεηα Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 

STOT RE 2: H373 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα 
ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε STOT SE 3: 
H336 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P101: Δάλ δεηήζεηε 
ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή 
ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, 
ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο 
αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P211: Μελ ςεθάδεηε θνληά ζε γπκλή 
θιόγα ή άιιε πεγή αλάθιεμεο P251: Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε 
θαη κεηά ηε ρξήζε P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 
κάηηα/πξόζσπν P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ 
ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ 
ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε 
λα μεπιέλεηε P308+P313: ε πεξίπησζε έθζεζεο ή πηζαλήο 
έθζεζεο: πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό P410+P412: Να 
πξνζηαηεύεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Να κελ εθηίζεηαη ζε 
ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 50°C/122°F P501: Γηάζεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη / ή ησλ πεξηεθηώλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό γηα 
ηα επηθίλδπλα απόβιεηα ή ζπζθεπαζίεο θαη ζπζθεπαζίεο απνβιήησλ 
αληηζηνίρσο EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν EUH208: Πεξηέρεη Κνινθώλην. Μπνξεί 
λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
ηαμηλόκεζε: Αθεηόλε (CAS: 67-64-1); Ν-εμάλην (CAS: 110-54-3); 2-
βνπηαλόλε (CAS: 78-93-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    

 
 


