FLEXOCOL A89

Lepidla FLAGON

Technický list č. ACSIT0100-16.04
INFORMACE O VÝROBKU

POPIS
Jednosložkové polyuretanové lepidlo s nízkou viskozitou, řízenou expanzí, vytvrzující vzdušnou vlhkostí.

POUŽITÍ
Lepidlo FLEXOCOL A89 se používá pro lepení hydroizolačních fólií Flagon TPO nebo Flagon PVC kašírovaných
geotextílií ze spodní strany na vodorovné povrchy.

ZPŮSOB POUŽITÍ





Podklad musí být čistý a nesmí obsahovat volné části.
Lepidlo FLEXOCOL A89 se roztírá pomocí stěrky nebo podobného nástroje.
Lepidlo se aplikuje rovnoměrně na celý povrch podkladu, tak aby vytvořilo tenkou a rovnoměrnou vrstvu.
Přibližně asi po 5 až 15 minut (v závislosti na okolní vlhkosti a podkladu) po aplikací lepidla začíná jeho reakční
proces. Ihned do vrstvy lepidla položíme kašírovanou fólii.
 Tvrdnutí lepidla začíná po 2-4 hodinách po aplikaci, maximální hodnoty adheze je dosaženo během 24-48 hodin.
 Neřeďte lepidlo FLEXOCOL A89 žádnými rozpouštědly nebo ředidly.
 Aplikační nástroje mohou být čištěny pomocí ředidla nebo methylethylketonu. Nepoužívejte rozpouštědla na bázi
alkoholu.

SPOTŘEBA
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Spotřeba je asi 150 - 250 g/m na hladkém povrchu, na porézním a hrubém povrchu může být spotřeba výrazně vyšší.
Uvedená spotřeba je vždy pouze orientační a musí být hodnocena s ohledem na specifické situace, které se mohou
v konkrétním případě vyskytnout.

VLASTNOSTI
Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Trvanlivost

Doba trvanlivosti produktu je minimálně 10 měsíců od data výroby
uvedeného na obalu, za předpokladu skladování na krytém a suchém
místě, v originálním a nepoškozené obalu.

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu při teplotě + 10°C až + 30°C.

Balení

Plechovka 12 kg (10 litrů)

POZNÁMKY
Pro více informací se obraťte na technické oddělení Flag.
Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém
managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu
a zastavit výrobu.V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem.
Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následnějejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze
na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.
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