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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

280ml 04218  5204094042174 

 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η SUPER CONTACT MONTAGE είλαη 

ηζρπξή θόιια δηαιύηνπ, κε βάζε ην 

ζπλζεηηθό θανπηζνύθ, άκεζεο ρξήζεο 

γηα εύθνιεο θαη γξήγνξεο ζπγθνιιήζεηο-

ζηεξεώζεηο. Καηαξγεί ηε ρξήζε θαξθηώλ 

θαη βηδώλ ζε πνιιέο εθαξκνγέο. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Ιζρπξή ζπγθόιιεζε 

 Γξήγνξε εθαξκνγή 

 Άκεζν άξπαγκα 

 Κνιιάεη ζε αλώκαιεο επηθάλεηεο 

 Αλζεθηηθή ζε εμωηεξηθέο ζπλζήθεο 
θαη πγξαζία 

 Εζωηεξηθή θαη εμωηεξηθή ρξήζε 
 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Ιδαληθή γηα ζπλαξκνιόγεζε θαη 
ζηεξέωζε ζε θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο 
ζπηηηώλ. 

 Καηάιιειε γηα ζπγθνιιήζεηο – 
ηνπνζεηήζεηο - ζηεξεώζεηο επηγξαθώλ 
πόξηαο, πξνθίι θαη αξκνθάιππηξωλ, 
ζνβαηεπί, πάλειο, ζαλίδωλ παηώκαηνο, 
θαλαιηώλ θαιωδηώζεωλ, ξακπνηέ, 
θεξακηθώλ πιαθηδίωλ, ηνύβιωλ, 
κεηάιιωλ, θειινύ, θπζηθώλ θαη 
ηερλεηώλ ιίζωλ θιπ.  

 Καηάιιειε γηα ζπγθόιιεζε 
κνξηνζαλίδαο θαη uPVC ζε ηνηρνπνηίεο, 
πέηξεο θαη ηζηκέλην. 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Oη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη 
ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλεο, ζαζξά 
θαη ιίπε 
2. Εθαξκόζηε κε πηζηόιη ζηιηθόλεο. 
3. Εθαξκόζηε ηελ θόιια ζηελ 
επηθάλεηα πνπ ζέιεηε λα θνιιήζεηε ζε 
ζβώινπο ή ζε ιωξίδεο ζε ίζεο 
απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 20cm 
4. Τνπνζεηήζηε ηελ επηθάλεηα ζηελ 
επηζπκεηή ζέζε εθαξκόδνληαο πίεζε 
5. Γηα πην γξήγνξε ζπγθόιιεζε 
εθαξκόζηε ηε θόιια θαη ζηηο δύν 
επηθάλεηεο. Ελώζηε θαη κεηά 
απνθνιιήζηε ηα δύν κέξε. Ξαλαελώζηε 
ηα εληόο 5 ιεπηώλ θαη πηέζηε δπλαηά γηα 
λα επηηεπρζεί ε ηειηθή ζπγθόιιεζε. Αλ 
ρξεηαζζεί ρηππήζηε ειαθξά ηηο 
επηθάλεηεο κε ιαζηηρέλην ζθπξί. 
6. Αλ είλαη απαξαίηεην (γηα βαξηά πιηθά) 
ππνζηεξίμηε κέρξη ε θόιια λα 
πνιπκεξηζηεί πιήξωο ( 24 ώξεο). 
 

πληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο 

ηνπ πξντόληνο 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Τα εξγαιεία θαη ππνιείκκαηα λωπήο θόιιαο θαζαξίδνληαη κε 

δηαιπηηθό πηλέινπ ή αζεηόλ. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
Η SUPER CONTACT MONTAGE δελ είλαη θαηάιιειε γηα 

πνιπζηεξίλε, αζθαιηηθά ππνζηξώκαηα, PP, PE, Teflon ε άιια πιηθά 

πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνύλ από ηνπο πηεηηθνύο δηαιύηεο. Γηα 

εμειαζκέλε θαη δηνγθωκέλε πνιπζηεξίλε ρξεζηκνπνηήζηε PU 501 

MONTAGE. 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

300-1000 gr/m
2  

ή 25-40 gr/m 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε : Neoprene 

Υξώκα: Κίηξηλν 

Ππθλόηεηα: 1,34 gr/ml 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5 έωο +30 
ν
 C 

ηεξεά: 65%  

Αλνηρηόο ρξόλνο (23°C/ 55% R.F.): 5-10 ιεπηά  

Σειηθή ζπγθόιιεζε: 24 ώξεο  

Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία: Από -20°C έωο  +70°C 

Μέγηζηε ηάζε (4h / 20°C): 6,5 kg/cm
2
  

Μέγηζηε ηάζε (168h / 20°C): 24 kg/cm
2
 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5 °C - +30°C 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

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

+25
0
C. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

10 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 
 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Φύζηγγεο 280ml 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Aquatic Chronic 3: H412 - Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο 
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Eye Irrit. 2: H319 - 
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Flam. Liq. 2: H225 - Τγξό θαη 
αηκνί πνιύ εύθιεθηα STOT SE 3: H336 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ππλειία ή δάιε P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί 
ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξνϊόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από 
παηδηά P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, 
γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P264: 
Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο  
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πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζωπν P305+P351+P338: Δ 
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε 
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε 
ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P370+P378: ε 
πεξίπηωζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο 
ABC γηα ηε θαηάζβεζε 
P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ 
ζύκθωλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο 
EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα 
δέξκαηνο ή ζθάζηκν Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: 
Βνπηαλόλε; Τδξνγνλάλζξαθεο, C6-C7, ε-αιθάληα, ηζναιθάληα, 
θπθιηθά, <5% θ-εμάλην 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


