Τεχνικά Φυλλάδια
Den Braven Super Glue

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής
Περιορισμοί
• Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά
πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα

Προετοιμασία και εφαρμογή
Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +30°C (θερμοκρασία

Περιγραφή προϊόντος
Η DB Super Glue είναι μία ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα,
υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης. Ωριμάζει
όταν έρχεται σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά
υλικά. Πριν χρησιμοποιήσετε την Den Braven Super Glue
διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

• Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με χλιαρό

• Συγκόλληση λάστιχου, μέταλλου, γυαλιού και πλαστικού

νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε σχολαστικά

• Ισχυρή συγκόλληση

Χρώματα
• Διάφανο

Εφαρμογές
Η DB Super Glue έχει σχεδιαστεί για την συγκόλληση μέταλλου,
γυαλιού, πλαστικού, λάστιχου κλπ. Για συγκόλληση στον
μοντελισμό, σε κοσμήματα, στολίδια και περιμετρικά σε
λάστιχα κουφωμάτων.

Συσκευασία
• Σωληνάριο
Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του
προϊόντος

Οδηγίες χρήσης
Εφαρμόστε την κόλλα στην μία από τις δύο επιφάνειες και
κρατείστε τις ενωμένες για 5 δευτερόλεπτα. Για καλύτερα
αποτελέσματα το φιλμ της κόλλας θα πρέπει να είναι λεπτό. Μην
εφαρμόζετε πολύ υλικό στην επιφάνεια που θα συγκολλήσετε.
Αποφύγετε την επαφή της κόλλας με το δέρμα και τα μάτια.

Διάρκεια ζωής
Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η
διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής,
αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

Υγεία & Ασφάλεια

Πρόσθετη πληροφορία

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και

Εφελκυστική αντοχή

10 N/mm²

Θερμοκρασία εφαρμογής

+5°C to +30°C

Ιξώδες

120 mPas

Πυκνότητα

1,05 g/ml

Χημική βάση

Cyano-acrylic

Χρόνος εργασιμότητας

0-3 seconds

Χρόνος ωρίμανσης

3-30 seconds

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες
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να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι
διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση
Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο
χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές
του.
Νομικές σημειώσεις
Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και
ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται
στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι
υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με
την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και
αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε
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Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής
προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος , δεν φέρει όμως καμία ευθύνη
για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των
διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε
εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του
προϊόντος , ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των
αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν
δεν αποτελεί , ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των
χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του , ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε
αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος
εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι
η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω
αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει , χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική
του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό
έγγραφο οδηγιών , καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το
σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής,
υλικών κλπ . Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του
προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης ,
αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται
υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το
παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.
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