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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

80ml (blister) 04213  5204094042136 

80ml (box) 04214  5204094042143 

290ml 04210  5204094042105 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η PU 501 MONTAGE  είλαη θόιια 

δνκηθήο ζπγθόιιεζεο, πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ, πνιπνπξεζαληθήο 

βάζεο, ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκε πξνο 

ρξήζε. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθά ηζρπξή 

θαη γξήγνξε ζπγθόιιεζε κε 

εμαηξεηηθή αληνρή ζην λεξό. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Εμαηξεηηθέο κεραληθέο θαη 
ζπγθνιιεηηθέο ηδηόηεηεο  

 Γξήγνξε εθαξκνγή 

 Ειαθξά δηνγθνύκελε - 
Καηάιιειε γηα αλώκαιεο 
επηθάλεηεο 

 Αληνρή ζην λεξό  κε 
πξνδηαγξαθέο DIN D4 - ΕΝ204 

 Δελ πεξηέρεη δηαιύηεο 
 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Είλαη θαηάιιειε γηα ηζρπξή 
δνκηθή ζπγθόιιεζε πνιιώλ 
δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ όπσο 

 Κνπθώκαηα αινπκηλίνπ (θόιια 
γσληάζηξαο) 

 θιεξά πιαζηηθά, PVC & PS 
(πνιπζηεξίλε) 

 θειεηνί παξαζύξσλ θαη πνξηώλ 

 Ξύιηλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

 Έπηπια ζπηηηνύ θαη θήπνπ 

 Μνλσηηθά πιηθά (θαη 
δηνγθσκέλεο / εμειαζκέλεο 
πνιπζηεξίλεο)  

 Ξύιν, πέηξα, κπεηόλ, ζίδεξν.  

 Πάθησζε κεηαιιηθνύ νπιηζκνύ 
θαη αληηθεηκέλσλ ζε ηνίρνπο θαη 
κπεηόλ 

 Ξύιν, πέηξα, κπεηόλ, ζίδεξν. Δελ 
είλαη θαηάιιειε γηα ΡΕ θαη ΡΡ. 

 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ρσξίο ζθόλε, ζαζξά θαη 

ιάδηα. 
2. Η πγξαζία επηηαρύλεη ην ρξόλν ζπγθόιιεζεο θαη ηε δηόγθσζε 

ηεο θόιιαο γηα λα γεκίζεη ηα θελά. πληζηάηαη ειαθξύο ςεθαζκόο 
ησλ επηθαλεηώλ κε λεξό.  

3. Εθαξκόζηε ηελ  PU 501 MONTAGE ζηε κία κόλν επηθάλεηα. 
4. Ελώζηε ηα δύν κέξε κέζα ζε 10 ιεπηά θαη εθαξκόζηε πίεζε 

κέρξη λα επηηεπρζεί ε ηειηθή  
 

ζπγθόιιεζε. Αλ είλαη εθηθηό πξεζάξεηε ηα κέξε κε ζθηγθηήξεο γηα 
ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά. 
πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο. 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίζηε εξγαιεία θαη ππνιείκκαηα λσπήο θόιιαο κε MERCOLA 

PU GUN & FOAM CLEANER ε αζεηόλ. Η πνιπκεξηζκέλε θόιια 

κπνξεί λα θαζαξηζηεί κόλν κε κεραληθά κέζα. 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 
300-1000 gr/m

2  
ή 25-40 gr/m 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε : Πνιπνπξεζάλε 

Υξώκα: Τπόιεπθν 

Μνξθή: ηαζεξή πάζηα 

ύζηεκα σξίκαλζεο: Ωξίκαλζε κε πγξαζία 

Αλνηρηόο ρξόλνο: Πεξίπνπ 10 min 

Υξόλνο ζηεξέσζεο: Σνπιάρηζηνλ 60 min 

Σειηθή ζπγθόιιεζε: 24 ώξεο  

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: Από -30°C έσο +110°C 

Αληνρή ζην λεξό (DIN ΔΝ204): D4  

Γύλακε ζπγθόιιεζεο: 35 kg/cm
2
  

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζηεξεά: 100% (ρσξίο δηαιύηεο) 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C - +30°C 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία από +5
0
C 

- +25
0
C. 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο  

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
σιελάξηα 80ml display box, blister 

Φύζηγγεο  290ml 
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

 

Acute Tox. 4: H332 - Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Carc. 2: 
H351 - Ύπνπην γηα πξόθιεζε θαξθίλνπ Eye Irrit. 2: H319 -  
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Resp. Sens. 1: H334 - 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα άζζκαηνο ή 
δύζπλνηα ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί 
εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT RE 2: H373 - 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από 
παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε STOT SE 3: H335 - 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ P101: 
Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε 
ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P264: 
Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P302+P352: Ε  ΠΕΡΙΠΣΩΗ  
ΕΠΑΦΗ  ΜΕ  ΣΟ  ΔΕΡΜΑ: Πιύλεηε  κε  άθζνλν λεξό 
P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ 
παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε 
ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Ε 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 
ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Δηάζεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα 
δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο EUH204: Πεξηέρεη 
ηζνθπαληθέο ελώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 
Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 4,4´-δηηζνθπαληθνύ 
κεζπιελνδηθαηλπιίνπ, ηζνκεξή θαη νκόινγα; 4,4´- 
κεζπιελνδηθαηλπιίνπ δηηζνθπαληθό; Δηθαηλπινκεζαλν-2,4´-
δηηζνθπαληθό; Δηθαηλπινκεζαλν-2,2´-δηηζνθπαληθό Άηνκα ήδε 
επαηζζεηνπνηεκέλα ζε δηηζνθπαληθέο ελώζεηο ελδέρεηαη λα 
εθδειώζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην 
πξντόλ. Άηνκα πνπ ππνθέξνπλ από άζζκα, έθδεκα ή δεξκαηηθά 
πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή, αθόκε θαη ηε 
δεξκαηηθή, κε ην πξντόλ απηό. Απηό ην πξντόλ δελ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ππό ζπλζήθεο αλεπαξθνύο εμαεξηζκνύ, εθηόο 
εάλ ν ρξήζηεο θέξεη πξνζηαηεπηηθή κάζθα κε ην θαηάιιειν 
θίιηξν πξνζηαζίαο από αέξηα (δειαδή κάζθα ηύπνπ A1 
ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 14387). 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


