M-GLUE

TOOTE KIRJELDUS.

Ftalaadivaba paigaldusliim nõudlike
kasutusvaldkondade jaoks
EELISED
+ Loob tugeva ja elastse liimühenduse nii
siseruumides kui ka välitingimustes
+ Ülihea vastupidavus ilmastikumõjudele
+ Eriti sobiv Wakaflexi kasutamisel
KASUTUSVALDKOND
M-Glue on välja töötatud esmajoones kasutamiseks
nõudlikel katusetöödel koos Wakaflexiga, ent seda
võib kasutada ka muuks otstarbeks nii siseruumides kui
ka välitingimustes. Sobib peeglite, paneelide,
heliisolatsiooniplaatide, keraamiliste plaatide,
astmerantide jms paigaldamiseks. M-Glue nakkub
enamiku materjalide, muuhulgas puidu, klaasi, betooni,
valdava osa metallide, telliste, klaaskiu, pleksiklaasi,
värvitud pindade ja muuga.
WAKAFLEXI PAIGALDAMINE: vt eraldi juhendit.
ÜLDISED PEALEKANDMISJUHISED: vt allpool.
Eeltingimused: puhas kuiv pind, vaba vormimääretest,
rasvast, tolmust ja lahtistest osakestest. Kui te pole
kindel, katsetage liimi nakkuvust kõnealusel materjalil.
Pealekandmine: M-Glue kantakse ühele pindadest
pidevate joontena, mille vahekaugus on sõltuvalt
tugevusvajadusest 5…20 cm.

M-Glue on neutraalne niiskuse toimel kõvastuv
silaanmodifitseeritud polümeeridel (SMP) põhinev liim,
mis ei sisalda lahusteid ega ftalaate.
TEHNILISED ANDMED
Värvus: ____________________ must/telliskivipunane/hall
Suurus: ____________________ 290 ml pudel __________________
Konsistents: ______________ püdel tiksotroopne mass
Ülevärvitav: _______________ jah, kuid esmalt proovige
Põrkekõvadus: ____________ u 60 Shore A (ISO 868)
Kasutustemperatuur: _____ –40…+90 °C
Fungitsiidiga töödeldud: ei
Pealekandmistemperatuur: +5…+40 °C
Kõlblikkusaeg:

2

Kulu. 2…3 m ühe pudeliga sõltuvalt mõõtmetest ja
tugevusvajadusest.

vähemalt üks aasta (avamata),
hoituna jahedas kuivas kohas.
Minimaalne

Pinnale kantud toote kasutusaeg: 5…10 minutit pärast
liimi pealekandmist.

hoiustamistemperatuur: –18 °C

Paigaldamine: suruge kaks pinda hoolikalt kokku.
Vajaduse korral kasutage ajutist tuge, kuni on
saavutatud käsitsemiseks vajalik tugevus.
Kõvastumisaeg: liitekoht kõvastub kiirusega 2 mm
päevas, sõltuvalt niiskusest ja temperatuurist.

Monier OÜ
Pärnu mnt 139
11317, Tallinn

See teave tugineb rangetele laboratooriumikatsetele, mille eesmärk
on anda tarbijale optimaalne toode ja töömeetod. Et tarbija
töötingimused on väljaspool Monieri kontrolli, ei saa meid pidada
vastutavaks toote kasutamise lõpptulemuse eest. Selles dokumendis
sisalduv teave on informatiivse iseloomuga ja seda ei tohi lugeda
toote tehnilisteks andmeteks. Seda dokumenti uuendatakse
pidevalt, värskeima versiooni võib leida veebisaidilt http://
www.monier.ee. Monier jätab endale õiguse trükivigadeks teksti
lõppversioonis.

Tel: 6275560
www.monier.ee
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