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Сфера на приложение: COSMOCOLL FL 44 се прилага за залепване на монтажни
елементи, повърхности, фуги на дъски и блоково залепване в области където
изискванията за водоустойчивост са много високи
COSMOCOLL FL 44 се прилага за залепване на меки, твърди и екзотични
дървесини за студено, топло или за високочестотно залепване.

 COSMOCOLL FL 44 се  прилага най-вече за производство на дървена дограма и
врати за залепване на ъглови връзки.

 COSMOCOLL FL 44  топлинна устойчивост на връзката  при 800С от 5 N/mm2

 (потвърждава се от доклад за изследване № 505  17439U, на института по
технология на производството на прозорци , Rosenheim, както и според WATT
91).

     COSMOCOLL FL 44 отговаря без добавки  по ЕN 204 на характеристиките на
квалификационна група D-4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
БАЗА PVAc- Дисперсионно лепило (Поливинилацетат)
КАЧЕСТВО НА ФИЛМА (на закален филм ) жилаво-еластичен,
ВИСКОЗНОСТ ( по Букфийлд Sp06/20, 200 С ) ок. 7.000 mPa.s
ПЛЪТНОСТ  ( според ЕН 542 при + 200 С ) ок. 1.1 gr/ cm3

рН-СТОЙНОСТ ( по EN 1245 ) ок.  рН  3
РАБОТНО ВРЕМЕ ( при + 200 С, отн. влажност

на въздуха, нанасяно кол-во 150µ-Glas ок. ) 8 мин.
ТОПЛИННА УСТОЙЧИВОСТ НА
ВРЪЗКАТА: ( по WATT 91  при + 800 С ) ок.      5 N/mm2.
МИНИМАЛНА  ТЕМПЕРАТУРА  (  на обработка ) от +70С

УКАЗАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА :
COSMOCOLL FL 44 достига без добавка на втвърдител при залепвания на
дървесни материали по ЕN 204  квалификационна група D  4 и отговаря на
изискванията по указанията за “Залепване на дървени прозорци и врати”

COSMOCOLL FL 44 е годен за обработка непосредствено след нанасянето
върху обработваната повърхност.
 COSMOCOLL FL 44 се нанася едностранно с зъбчата шпакла, ролер за лепило
или машина за лепило върху носещия материал. Подлежащите на залепване части се

COSMOCOLL FL 44
ТЕХНИЧЕСКА СПРАВКА

1-Компонентно лепило D4 за дървени сглобки
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полагат едно върху друго  в рамките на времето за обработване (залепване) и се
притискат до достигане на необходимата функционална здравина
· Контакт се метали, напр. желязо води до оцветяване
· При някои видове дървесина в отделни случаи възоснова на дървесното
съдържание може да се получат оцветявания.

МАСА НА НАНАСЯНОТО
КОЛИЧЕСТВО: Според носещия материал ок. 150 г/м2

ВРЕМЕ ЗА ПРИТИСКАНЕ:
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НАТИСК НА ПРИТИСКАНЕ:                                                  2-4 kp/cm² = 0.2-0.4 N/mm²
Работното време както и указаните времена за притискане могат да се установят по-точно от
собствен опит, тъй като те се влияят значително от материала, температурата, нанасяното
количество, влажност и др. критерии. Обработващият трябва да се спазва посочените указания
и изисквания за безопасност.

 ПОЧИСТВАНЕ : Почистването на работните уреди от невтвърден COSMOCOLL FL 44
се извършва с вода.Почистването на работните уреди от втвърден COSMOCOLL  FL  44 се
извършва с COSMOPLAST 751

СЪХРАНЕНИЕ: COSMOCOLL FL 44 Оригинални опаковки, плътно затворени, се
съхраняват на сухо при температура от +15 0 С до + 250 С без директно слънчево
облъчване.
Възможността за съхранение за неотворени оригинални опаковки е ок. 12
месеца. При превишаване на срока се повишава вискозитета и преди употреба
трябва да се разбърка.

РАЗМЕР НА
ОПАКОВКИТЕ : 12 кг. РЕ – Кофи,

                                        30 кг. РЕ – Ламаринен съд
                                        150 кг. метални варели
                                         други размери са възможни при запитване

ХАРАКТЕРИСТИКА: COSMOCOLL FL 44 не е задължителен за обозначение по
смисъла на Описание за Опасност на материала

  Допълнителна информация ще получите от книжката за безопасност съгласно 91/ 155
ЕС.



         Ние гарантираме едно постоянно качество на нашите продукти , но си запазваме правото
за технически промени, както и за по- нататъшно развитие. Нашите данни в тази справка
засягат практически и научни опити. Тъй като ние ни влияем нито на многообразието от
материали за обработка, нито на самата обработка, не можем да поемем гаранции за
качеството по смисъла на най- новото правораздаване на Федералния съд.Нашите безплатни
съвети за техническо приложение , изразяващи се в слово, писмо и опит, нямат задължителен
характер и не изключват богат собствен опит.
25/ 99 допълва предишни издания
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