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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ Νν 1 επηινγή ηνπ επαγγεικαηία γηα 

ζπγθνιιήζεηο εμσηεξηθώλ εθαξκνγώλ. 
Η TEMPO WB 500 είλαη πδαηνδηαιπηή ιεπθή θόιια μύισλ, 

βάζεσο PVAC θαηάιιειε γηα ζπγθνιιήζεηο πςειώλ απαηηήζεσλ. 

Πξνζθέξεη γξήγνξε θαη δπλαηή ζπγθόιιεζε, κε εμαηξεηηθή αληνρή 

ζηελ πγξαζία. Είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα εμσηεξηθέο ρξήζεηο. 

Γίλεηαη δηαθαλήο κεηά ην ζηέγλσκα (θξπζηαιιηδέ). Τπεξθαιύπηεη 

ηηο πξνδηαγξαθέο EN 203/D3.   
 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Πνιύ ηζρπξή ζπγθόιιεζε  

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία πξνδηαγξαθώλ D3 

 Καηάιιειε γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

 Αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία 

 Αληνρή ζηε γήξαλζε 

 Δηαθαλήο κεηά ην ζηέγλσκα (θξπζηαιιηδέ) 

 Φηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 πγθνιιήζεηο εμσηεξηθώλ βξερόκελσλ μύιηλσλ θαηαζθεπώλ 
όπσο πέξγθνιεο, θάζεο παξαζύξσλ, εμσηεξηθά θνπθώκαηα, 
εμσηεξηθέο πόξηεο θιπ. 

 πγθνιιήζεηο όισλ ησλ μύισλ όπσο καζίθ, λνβνπάλ, MDF, 
θνξκάηθαο πνπ εθηίζεληαη ζε πςειή πγξαζία. 

 πγθνιιήζεηο επίπισλ όπνπ απαηηείηαη πνιύ ηζρπξή 
ζπγθόιιεζε κε κεγάιε αληνρή ζηε γήξαλζε. 

 πγθνιιήζεηο άιισλ πιηθώλ πάλσ ζε λνβνπάλ όπσο 
ραξηόληα, πθάζκαηα, PVC θιπ. 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Οη επηθάλεηεο πξνο ζπγθόιιεζε πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη 

θαζαξέο από ζθόλε θαη ιίπε θαη λα εθαξκόδνπλ θαιά κεηαμύ 
ηνπο.  

2. Αλαθαηέςηε ηελ θόιια πξηλ από ηελ εθαξκνγή. 
3. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζπάηνπια, πηλέιν, ξνιό ή 

θαηεπζείαλ από ην αθξνθύζην. 
 

 
4. Απιώζηε νκνηόκνξθε πνζόηεηα θόιιαο κόλν ζηε κηα επηθάλεηα. 
5. Αθήζηε ηελ θόιια λα ‘ηξαβήμεη’ γηα ιίγα ιεπηά.  
6. Κνιιήζηε ηα δύν κέξε όζν ε θόιια είλαη αθόκα λσπή θαη 

εθαξκόζηε ειαθξηά πίεζε. 
7. πληζηάηαη ε ρξήζε ζθηγθηήξα δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε 

ε δύλακε λα είλαη ηζνκνηξαζκέλε ζε όιε ηελ επηθάλεηα. ε 
κεγάιεο επηθάλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  πξέζα ε 
ζπκπαγέο ιαζηηρέλην ξνιό. 

πληζηάηαη ε δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα θάζε 

εθαξκνγή. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Ιδαληθή ζεξκνθξαζία :18
0
C - 20

0
C 

 Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη θάησ από: +12
0
C 

 Ιδαληθή πγξαζία μύινπ: 8-12% 

 Αλνκνηνκνξθίεο ζηηο επηθάλεηεο θαη θελά ειαηηώλνπλ ηελ 
επηθάλεηα επαθήο θαη επνκέλσο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ηειηθό 
απνηέιεζκα ηεο ζπγθόιιεζεο. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίδνπκε επηπιένλ πιηθό θαη εξγαιεία κε λεξό ακέζσο κεηά ηε 

ρξήζε. 

 

ΑΠΟΓΟΖ 

150 - 200  gr/m
2
  αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο. 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Κξεκκώδεο πνιηόο 

Υξώκα: Λεπθό 

Βάζε: Polyvinyl acetate 

ηεγλό θηικ: Δηαθαλέο – θξπζηαιιηδέ 

Οζκή: Ειαθξά ραξαθηεξηζηηθή 

PH: 3 ± 0,2 Μέζνδνο ειέγρνπ MVPF 07 

ηεξεά: 52 ± 1% Μέζνδνο ειέγρνπ MVPF 01 

Δηδηθό βάξνο: 1,1 gr /dm
3
  Μέζνδνο ειέγρνπ MVPF 18 

Ημώδεο: 15000 ± 3000 mPa.s Μέζνδνο ειέγρνπ MVPF 02 

Διάρηζηε ζεξκνθξαζία ζρεκαηηζκνύ θηικ: +3
0
C Μέζνδνο ειέγρνπ 

UNI 8490-14 

Κνθθνκεηξία: 0,4 ± 3,0 κm Μέζνδνο ειέγρνπ MVANS 20 

ηαζεξόηεηα ζε θύθινπο ςύμεο – απόςπμεο: >5 θύθινπο Μέζνδνο 

ειέγρνπ UNI8490-13 

Αξρηθή ζπγθόιιεζε: 30 ιεπηά (20
0
C) 

Πξεζάξηζκα: ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη εθαξκνγή θόιιαο θαη ζηηο δύν 

επηθάλεηεο 150gr/m
2 

Πξεζάξηζκα: 0,5-1,0 Ν/mm
2 

Υξόλνο πξεζαξίζκαηνο: 30 – 90 ιεπηά 

Σα θνιιεκέλα κέξε κε TEMPO WB 500 παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή 

αληνρή ζε ζηαηηθά θνξηία. Η εμαηξεηηθή δηείζδπζε ηεο θόιιαο ζην 

μύιν θαη ε δύλακε ζπλνρήο ηεο, πξνζδίδνπλ εμαηξεηηθή δύλακε 

ζπγθόιιεζεο.  ε ηεζη δηάηκεζεο παξνπζηάδεηαη ζπάζηκν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ μύινπ. 

Σειηθή ζπγθόιιεζε: Σα θνιιεκέλα κέξε κπνξνύλ λα επεμεξγαζζνύλ 

κεηά από 3 - 5 ώξεο. Η ηειηθή δύλακε ζπγθόιιεζεο επηηπγράλεηαη κεηά 

από 24 ώξεο ζηνπο 20
0
C. 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 35

0
C 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Μπηκπεξό 200gr 01030  5204094010296 

Μπηκπεξό 750gr 01023  5204094010234 

Δνρείν 1Kg 1030  5204094010302 

Δνρείν 5Kg 01024  5204094010241 

Δνρείν 14Kg 01029  5204094010289 

Δνρείν 32Kg 01025  5204094010258 

 

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 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Μπηκπεξό ησλ 200gr, 750gr 

Γνρεία ησλ 1kg 5kg, 14kg, 32kg 

 

 
 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
P101: Εάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ 

πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα. P102: Μαθξηά από παηδηά. 

P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε. P501: Δηάζεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / 

πεξηθεξηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 

2008/98/ΕΚ, ΤΡΕΚΑ – Ν. 4042/2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


