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ТЕХНИЧЕСКА СПРАВКА:
C O S M O P U R  818

1-компонентно – PUR – лепило

СФЕРА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ :

COSMOPUR 818 се употребява предимно за залепване на ъглови
сглобки във профилните камери при алуминиеви прозорци и при
изработка на метални врати (елоксирани и пулверизирани)
Със COSMOPUR 818 се получава здраво залепване на
обработваемите площи във прозорците и вратите.
COSMOPUR 818 се употребява също така и за дървени врати , както
и за производството на жилищни врати, например за залепване на
фуги при табли на жилищни врати. Лепилото притежава добра
устойчивост на топлина.
COSMOPUR 818 е подходящо за различни дървени и строителни
материали, керамика, метали, дуро- и термопласти, като показва
гарантирано залепване на третираните площи.
COSMOPUR 818 достига без втвърдител при дървесно залепване
съгласно EN 204 разработена група D4, проверена при Технически
институт Розенхайм, инспекционен доклад - № 505 212 65.

ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ :
БАЗА: 1- к- влагоомрежававащ полиуретан, без разтворители

(не съдържа летливи органични връзки <+2000С)
ЦВЯТ: ВТВЪРДЕН ФИЛМ: опак (мръсно бяло)
КАЧЕСТВО НА ФИЛМА  втвърден филм жилаво еластичен
ВИСКОЗИТЕТ :  при + 200 С ниско вискозен - пастьозен
ПЛЪТНОСТ : 1.14 г/м³
по EN 542 +20ºС
ВРЕМЕ ЗА
ОБРАЗУВАНЕ : На твърда кора при 20ºС сухо лепило 40 мин.

ВРЕМЕ ЗА
ОБРАЗУВАНЕ : На твърда кора при 20ºС , поръсено с вода  15 мин.

ФУНКЦИОНАЛНА
ГОТОВНОСТ: Залепване на елементи при +20ºС    5 часа

ВРЕМЕ ЗА
ЗАКАЛЯВАНЕ :

при + 200С,60 % при отн. влажност на
въздуха до 75%  и 2.5 мм лепилна ивица 24 часа

МИНИМАЛНА
ТЕМПЕРАТУРА: За обработка   над: + 10ºС
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УКАЗАНИЯ ЗА
РАБОТА:

При употреба за залепване на ъглови сглобки към рамка трябва да
се почистят сглобките предварително със COSMOFEN 60.
COSMOPUR 818 се нанася директно от флакона върху профила
гъсенично. Препоръчително е обработваемите площи с лепилото да
се напръскат преди това с вода, за по-бързо цялостно залепване.
Ъгловите  сглобки се поставят във профилните камери и след това
ъглите се притискат или стиковат.
COSMOPUR 818 набъбва по време на процеса на. Затова
залепените ъгли трябва да се погледнат след 1ч. и 30 мин.
Излязлото отвън лепило може в прясно състояние да се отстрани с
почистващият препарат COSMOFEN 60.
*Внимание :  Вискозността на лепилата 1-  К-  PUR  при обработка
при + 15°С е приблизително два пъти по-  висока,  отколкото при +
25° C .
*Лепилото променя цвета си при слънце, но не променя
здравината си .
*За залепване на алуминий: Само върху химически обработени
или лакирани повърхности.
*При залепване на дървени повърхности от масивна дървесина
трябва да се установи налягане на пресата по възможност над 1
N/mm²

КОЛИЧЕСТВО ЗА
НАНАСЯНЕ : Средно:                                                    20 грама на ъглова сглобка

ВРЕМЕ ЗА
ПРИТИСКАНЕ :

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. Работещите трябва да спазват посочените
указания и изисквания за безопасност.

ПОЧИСТВАНЕ : Почистването на невтвърден COSMOPUR 818 става с
COSMOFEN 60 или COSMOFEN 65.
Почистването на втвърден COSMOPUR 818 по правило е
възможно само механично, но за устойчиви на разтворители
повърхности – с COSMOPLAST 595.

СЪХРАНЕНИЕ: Оригинални опаковки,  плътно затворени,  се съхраняват на сухо
при температура от +15  С до +  25  С без директно слънчево
облъчване. Възможността за съхранение за неотворени оригинални
опаковки е ок. 12 месеца, по време на съхраняването вискозността
нараства.

РАЗФАСОВКИ: COSMOPUR 818 310 ml / 340 g/  PE Еврокутия
                              1 000 ml/1 100 g/ PE Еврокутия
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