ADHES I VES AN D S EALAN TS

PanelTack HM
Labai elastingi klijai fasado
plokščių klijavimui

Produktas
Simson PanelTack HM (“Aukštas Modulis“) yra labai elastingi, aukštos kokybės klijai SMP (Sililo
Modifikuotas Polimeras) pagrindu sukurti klijuoti eksterjero apdailos plokštėms: pluoštinis
cementas, aukšto slėgio laminatas (HPL), natūralus akmuo, keraminės plokštės.

Pritaikymas
Montavimas išorinio fasado plokščių prie sienos, stogo, parapetų ir t.t.
Savybės
• Savo sudėtyje neturi tirpiklių ir izocianatų.
• Puikus mechaninis atsparumas.
• Ilgalaikis aukštas elastingumas.
• Geras atsparumas drėgmės ir oro salygoms .
• Paprasta ir greita fiksacija.
• Viena klijavimo sistema vidaus ir išorinėms plokštėms.
• KOMO-sertifikatas.

SKG
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PanelTack HM
Techniniai duomenys
Pagrindinė medžiaga
Komponentas
Tipas
Konsistencija
Šoras A
Specifinis tankis
Plėvelės susiformavimo laikas
Džiūvimo laikas
Tempimo stiprumo jėga
Nutraukimo jėga
Maksimalus judėjimas
Temperatūrinis atsparumas
Naudojimo temperatūra
Sertifikatas

Sililo modifikuotas polimeras (SMP)
1
elastingas
vieno komponento pasta
52
1.5 gr./cm3
15 min
(esant 20°C/RH 50%)
3mm per 24val
( esant 5oC)
1.8 N/mm2
(KOMO-sertifikatas SKG’08.08.056.2)
2.25 N/mm2
(KOMO-sertifikatas KG’08.08.056.2)
3 mm
(KOMO-sertifikatas SKG’08.08.056.2)
-40°C till +90°C
+5°C till +35°C
KOMO-sertifikatas (SKG’08.08.056.02) - “Klijai išorinių sienos plokščių fiksavimui”.
Šis KOMO-sertifikatas yra pagrįstas (Olandijos) nacionaliniais techniniais nurodymais
BRL 4101 7 dalis.

Laikymo sąlygos
Gali būti saugomas 12 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, gerai išvėdintoje sausoje vietoje, esant temperatūrai tarp +5°C ir +25°C.
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Visi skaičiai, rekomendacija ir saugumo atsargumas yra pagrįsti nuodugniais tyrimais ir mūsų tikra patirtimi ir yra be įsipareigojimo. Nors dokumentacija buvo įkurta su dauguma rūpestingumo, mes nepriimame jokios atsakomybės už klaidas, netikslumus ar spausdintuvo klaidas. Kadangi
projektas, kokybė pagrindo ir sąlygos per naudojima yra už mūsų kontrolės ribu, jokia atsakomybė už atliktus darbus negali būti priimta šios dokumentacijos pagrindu. Mes todėl rekomenduojame atlikti savus testus vietoje. Visi mūsų pardavimai ir pristatymai yra priklausantys mūsų
bendriems pardavimams - ir pristatymo sąlygos.

