KESTOPUR 1030
TYP I UŻYCIE

Kestopur 1030 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym utwardzanym wilgocią do
klejenia drewna. Klej spełnia wymogi normy EN301/302, może być używany do produkcji
drewnianych elementów konstrukcyjnych (Certyfikat Norwegian Institute of Wood
Technology (NTI), 2005). Klej spełnia również wymogi wodoodporności wg. EN 2004 w
klasie D4..
ZASTOSOWANIE

-

produkcja klejonki
połoczenia na mikrowczepy
produkcja drewnianych elementów nośnych
wykonywanie połączeń wymagających doskonałej odporności na wodę
klejenie wilgotnego drewna

DANE TECHNICZNE *
gęstość
kolor
lepkość
zużycie
czas otwarty
czas prasowania (1)
ciśnienie prasowania
wilgotność drewna
*

1,1 kg/dm3
jasno żółty
10 000 mPAS (Brookfield, RVT, 20 oC)
150 … 300 g/m2,
max. 20-30 min (w temp. +20 oC)
2 –2,5 h (w temp. +20 oC )
0,5 … 1,0 N/mm2
10 … 20 % (zlecana wilgotność klejonych elementów
14 %)

Podane parametry techniczne mogą być używane jedynie jako wskazówki.

(1)

Czas prasowania zależy od warunków pracy takich jak: temperatura w pomieszczeniu, wilgotność, oraz ilość
naniesionego kleju. W przypadku produkcji seryjnej należy wykonać testy próbne w celu ustalenia czasu wiązania. Wyższa
temperatura powoduje skrócenie czasu prasowania.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Sprawdź, czy powierzchnia łączonych elementów jest czysta i sucha. Jeśli konieczne
usuń pył, kurz lub olej oraz utlenione resztki z powierzchni. Klej nakładać za
pomocą wałka, szpachli lub innego urządzenia na jedną lub obie klejone
powierzchnie. Świerzy klej usuwać za pomocą kawałka tkaniny i wyczyść
powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może być usunięty tylko
mechanicznie.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY

W czasie używania kleju należy zakładać rękawice ochronne, stosować odpowiednie
maski ochronne oraz zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy, gdy klej
jest nanoszony przez natrysk lub gdy temperatura w miejscu pracy przekracza
+40oC. Małe ilości po utwardzeniu mogą być wywożone na wysypisko. Duże ilości
utylizować w specjalistycznych zakładach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Patrz MSDS Zapobiegać przedostawaniu się kleju do kanalizacji.
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PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze
+10 … + 25 oC.
Czas magazynowania w oryginalnym, szczelnie zamknietym opakowaniu wynosi 2
miesięce/ 20 oC.
UWAGI
Nasze zalecenia są na podstawie przeprowadzonych badań i najlepszej uzyskanej wiedzy.
Ponieważ nie mamy wpływu na sposób stosowania naszych wyrobów nie możemy być
odpowiedzialni za uzyskane wyniki. W przypadku potrzeby bardziej szczegółowych danych
prosimy o kontakt z naszym biurem:
Kiilto- Polska , tel. ( 022 ) 743 91 76, fax. ( 022 ) 743 04 02
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