KESTOKOL 460
Klej do drewna litego EN 204/D2
Zastosowanie
Kestokol 460 jest dyspersją o długim czasie otwartym i bardzo krótkim czasie prasowania.
Szczególnie zalecaną do klejenia w prasach na zimno, ciepło i w prasach w.cz.
 klejenie płyt z drewna litego
 klejenie montaŜowe
 przyklejanie laminatów

Dane techniczne i zalecane warunki stosowania
Baza
Kolor
Minimalna temp. tworzenia się błony klejowej
pH
Grupa wodoodporności połączenia
Ilość naniesienia
2
Czas otwarty (przy naniesieniu 150 g/m )
Ciśnienie prasowania
Czas prasowania (w temp. 20°C)
Temperatura w pomieszczeniu, materiału i kleju
Wilgotność drewna
Wilgotność względna powietrza

dyspersja polioctanowinylowa
biały, przeźroczysty po wyschnięciu
+3°C
słabo kwaśny
EN 204/D2
2
120...150 g/m
ok. 6...8 min
2
0,1...0,5 N/mm
3...6 min
+18...+22°C
7...10%
60...70%

Czas otwarty i niezbędny czas prasowania zaleŜą od warunków pracy takich jak: temperatura w
pomieszczeniu, wilgotność, jakość, chłonność i stan napręŜeń materiału oraz ilość naniesionego kleju.
Dlatego teŜ nasze zalecenia mogą być traktowane tylko jako wskazówki.

Instrukcja uŜytkowania
Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. DuŜe tolerancje połączeń osłabiają
wytrzymałość spoiny i wydłuŜają czas wiązania. NałoŜyć warstwę kleju na jedną stronę, połączyć
elementy i docisnąć. Czas prasowania zaleŜy od warunków pracy.
W przypadku produkcji seryjnej naleŜy wykonać testy próbne w celu ustalenia czasu wiązania. Przy
produkcji jednostkowej sklejone elementy powinny być odstawione przed dalszą obróbką, aby uzyskać
niezbędną wytrzymałość spoiny.
Kestokol 460 jest gotowy do uŜycia. Dodatki np. woda, zmieniają jego właściwości. Klej nie
przebarwia drewna. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone Ŝelazem lub rdzą to
wskutek reakcji z garbnikami zawartymi w drewnie moŜe dojść do zabarwień.

Czyszczenie narzędzi pracy
Zmywać wodą przed zaschnięciem kleju.

Uwagi
Unikać zbędnego kontaktu ze skórą. Okres przechowywania w temperaturze pokojowej w szczelnie
zamkniętym, oryginalnym opakowaniu co najmniej 12 miesięcy.
Chronić przed zamarznięciem. Po długim przechowywaniu przed uŜyciem wymieszać.
PowyŜsze zalecenia oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. PoniewaŜ nie mamy wpływu na
sposób stosowania naszych wyrobów nie moŜemy być odpowiedzialni za uzyskane wyniki.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem:
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NIP 526-17-23-823
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