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BOSTIK FOIL TACK
APRAŠYMAS

FOIL TACK yra universalūs ir lengvai naudojami dispersijos pagrindo klijai,
skirti klijuoti statybines plėveles užlaidų sandūrose, bei sandarinti tarp
statybinės plėvelės ir statybinių konstrukcijų elementų, tvirtinant statybines
plėveles. FOIL TACK siūlė ilgaamžiška ir elastinga, ir kompensuoja norminius
pastato judėjimus, nepraleisdama oro. Plėvelės klijai nestipraus kvapo,
sudėtyje neturi tirpiklių.

PRITAIKYMAS

FOIL TACK sukurtas statybinės plėvelės (garo izoliacijos) klijavimui ir
hermetizavimui pastatuose, atitinkančiam DIN 4108-7 reikalavimus. Plėvelės
klijai gerai sukimba su visomis statybinėmis plėvelėmis, betonu,
cementiniais mišiniais, akmeniu, metalu, mediena, plokštėmis popieriniu
paviršiumi ir t.t. Naudojama vidaus sąlygomis.

PAVIRŠIAI

Medis, betonas, metalas, plastikas

DARBO APRAŠYMAS

Įsitikinkite, ar paviršiai tvirti, ant jų nėra dulkių, nuriebalinti, sausi ir švarūs.
Paviršiai privalo neturėti bitumo ar dervų. Jei tiksliai nežinoma, plėvelės
sukibimas, bei paviršius, jei jis buvo neigiamai paveiktas klijų, turi būti
patikrinti. ĮSIDĖMĖKITE: dažyti paviršiai bet kokiu atveju turi būti tikrinami.
Užtepkite klijus maždaug 5 mm linija ant paviršiaus, ir pridėkite statybinę
plėvelę. Atsargiai prispauskite plėvelę linijos vietoje taip, kad klijai nebūtų
išspausti iš sujungimo vietos. Sujungimo vietos neturi veikti apkrova, kol
klijai neišdžiuvę. Didelį tvirtumą klijai sujungimo siūlėje pasiekia po 1-3
dienų. Didžiausias klijų tvirtumas pasireiškia, visiškai išgaravus sudėtyje
esančiam vandeniui.

APLINKA IR SVEIKATA

Produkto sudėtyje, pagal galiojančius įstatymus, nėra medžiagų,
klasifikuojamų kenksmingomis sveikatai ar degiomis. Daugiau informacijos
rasite saugos duomenų lapuose.

TECHNINIAI DUOMENYS
Medžiagos tipas:
Konsistencija:
Spalva:
Kietėjimas:
Tankis:
Džiuvimo trukmė:
Darbinė temperatūra:
Atsparumas temperatūroms:
Išeiga:
Tirpiklis:
Degumas:
Laikymo sąlygos:
Pakuotė:
Valymas:

Vandens pagrindo dispersija, lanksti
Minkštas, lankstus junginys
Mėlynai žalia
Išgaruojant vandeniui
Apie 1,0 kg/litre
1-3 dienos, priklausomai nuo paviršiaus ir oro drėgmės
Nuo +5 iki +40°C
Maždaug nuo –20 iki +80°C
5 mm klijų siūlės maždaug 15-ai metrų
Vanduo
Nedegus
12 mėnesių neatidarytoje pakuotėje nuo +5 iki +25°C temperatūroje
300 ml patronas, 600 ml folijos pakuotė
Oda plaunama muilu ir vandeniu; įrankiai – nesustingęs produktas –
vandeniu, išdžiuvęs – nuvalomas mechaniškai.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti
tinkamiausią darbo metodą ir pasiekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio
produkto naudojimo rezultatus.
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