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TREX POWER TURBO
טירקס פאוור טורבו -דבק אטימה מהיר ייבוש

תיאור המוצר
דבק אטימה חד מרכיבי חזק וגמיש המדביק במהירות
משטחים נקבוביים )בעל חוזק הדבקה סופי של

〈

מתאים במיוחד לאפליקציות בהן יש צורך בדבק
מהיר ייבוש.

〈

ניתן לשימוש ביישומי חוץ ופנים.

- 3.8 N/mm2חזק מכולם(.
יתרונות המוצר
〈

אחיזה מיידית – ללא גלישה.

〈

עמידות טובה ל .UV

〈

ניתן לשייף ולצבוע.

〈

בעל חוזק הדבקה מעולה.

〈

לאחר הייבוש נשאר חזק ,גמיש ואטום בפני
מים.

〈

〈

אינו מכיל איזוציאנט ,סולבנטים וחומצות.

ניתן לשימוש על מגוון רחב של משטחים גם
רטובים וגם לחים כמו :עץ ,יציקות ,אריחים,
פנלים ,בריקים ,בטון.

〈

להדבקת מרבית הפלסטיקים ,PVC :פרספקט,
אקריליק ,פוליקרבונט )לא  ,(PP,PEפייברגלס.

〈

להדבקת חומרי בידוד ,פוליסטרן ,מתכות :פלדה,
ברזל מגולוון ,אלומיניום ,גבס ,אבן ,קרטון ,ויניל,

אינו עושה קורוזיה על מתכות ,מרזבים ומראות.
אינו מכתים משטחי אבן טבעית.

〈

שימושים

מרבית מצעי הגומי ,שעם ,זכוכית מראות ועוד.
〈

להדבקות בתחום האלקטרוניקה והתעשייה.

מידע טכני
בסיס

SMX hybrid polymer

צמיגות

משחה יציבה

שיטת ייבוש

ייבוש בלחות

זמן יצירת סקין

כ  5דקות

קושי

SHORE A 65±5

צפיפות

1.52 g/ml

איחוי אלסטיות

>75%

עיוות מקסימלי

±20%

מתיחה מקסימלית

3.80 N/mm2

אלסטיות

3.00 N/mm2

ניתן לתזוזה

כ  5דקות

עמידות טמפרטורה

-40ºC-90ºC

טמפרטורת יישום

5ºC-35ºC

יישום
על המשטח להיות נקי ,יבש ,וללא גריז ואבק.
הכנת המשטח :במשטחים נקבוביים מומלץ להשתמש בפריימר  ,150במשטחים בעליי קושי הדבקה מומלץ להשתמש
בSURFACE ACTIVATOR.
אנו ממליצים על בדיקה מקדימה של החומר על כל משטח.
אופן היישום :בעזרת אקדח ידני או רגיל.
ניקוי בעזרת  SOUDAL CLEANERמיד לאחר השימוש.
תיקונים עם אותו החומר.
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אריזה
צבע :לבן
תרמיל  290מ"ל
חיי מדף
 12חודשים לאריזה סגורה השמורה במקום קריר ויבש בטמפרטורה .5ºC-25ºC
עמידות טובה למלחים )מים( ,אליפטים ,סולבנטים ,פחמימנים ,קטונים ,אסתרים ,אלכוהול ,חומצות דלילות ואלקלי.
עמידות נמוכה לסולבנטים ארומטיים ,חומצות מרוכזות ,פחמימנים כלוריים.

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש ,בין אם באופן מילולי ,כתוב או בעזרת בדיקות ,ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר.
כאשר משתמשים במוצרים שלנו ,נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום
הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות .אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך ,יישום נכון של
המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים .ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים.
המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש .הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות
בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים .לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו .גרסה חדשה של עלון הנתונים
הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף .על כן ,עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת * .כל הערכים מייצגים ערכים רגילים
ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים * .לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים
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