
PVC лепила                  COSMOFEN plus
КОСМОФЕН  ПЛЮС

PVC  лепило

   УПОТРЕБА ЗА:
    Тези лепила се използват за залепване на
допълнителни PVC профили / такива като ролер
водачи и др. / върху PVC повърхности или  профили.
Но имат и чудесно приложение за залепване на
всякакви меки пластмаси, PVC тръби,   дръжки на
хладилници, дори и брони на автомобили.

  ДЕЙСТВИЕ:
      Метода на работа на лепилото се нарича химично или студено заваряване. Това
означава, че разтворителя в лепилото прониква в химичната структура на двете PVC
повърхности. Като резултат двете части ще бъдат размекнати толкова дълго колкото
разтворителя е в наличност в лепилото.  PVC  частиците в лепилото мигрират в дупките
/фугите/, образувайки здрава мрежеста структура във времето на изпаряване на разтворителя.

Важни данни:
· КОСМОФЕН ПЛЮС е силно резистентен към ултравиолетовото облъчване - т.е. лепилото няма

да пожълтее след слънчево облъчване
· КОСМОФЕН ПЛЮС се продава с три различни вискозитета в зависимост от предназначението:

КОСМОФЕН ПЛЮС NV - /нисък вискозитет/ за залепване на големи повърхности
КОСМОФЕН ПЛЮС /среден вискозитет/
КОСМОФЕН ПЛЮС HV-/висок вискозитет/ - използва се за всички цели, където лепилото

трябва да “залепне” върху повърхността или профила /напр. при работа вертикално/
· КОСМОФЕН ПЛЮС – може да се използва също за санитарни PVC тръби или сифони
· Стандартна опаковка от 200  гр.NV  &  HV  с пластмасов връх,  средния вискозитет с алуминиев

връх.
· Също приложим с въздушен пистолет /DLP 200/ - без остатък в тубата
· КОСМОФЕН ПЛЮС е в наличност в прозрачни /  и трите вида /  или в бяла /  само с висок

вискозитет / опаковки.
· Не е подходящ за декоративно фолио /Ренолит/ и  за материали различни от PVC.
       /моля вижте раздела на циано - акрилатни лепила/
·  Стандартна опаковка:     200 гр.тубички                30 или 50 в кутия
                                                     1.000 гр.бутилка              20 в кутия
                                                     10 кг.метална кофа
· За повече информация се отнесете до Technical Data Sheet/Safety Data Sheet
· Отворено време ( 150 гр /стъкло/ 20 град.С )             60 сек
· Предварително втвърдяване                                          2-4 мин
· Окончателно втвърдяване                                             24 часа (прибл. 90%)
      (изпарението на разтворителя може да продължи до 8 седмици)
· Мин.температура                                                      + 5 град.Целзий
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