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Сфера на приложение:

COSMOPUR K1 е несъдържащо разтворители, фугиращо, универсално
приложимо полиуретаново  монтажно лепило с особено бърза на време
реакция и гъста, еластична залепваща фуга.
COSMOPUR K1 има приложения при поставяне на прозорци, монтиране на
стълбища, общо в строителни дейности, както за монтажни работи в
различни сфери на индустрията.
COSMOPUR K1 показва отлично прилепване към различни дървесни и
строителни материали, керамика, метали, дуро- и термопласти при съответна
предварителна обработка на повърхностите.
COSMOPUR K1 достига без втвърдител до 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
ЦВЯТ (на закален филм)                                                                    бежов
КАЧЕСТВО НА ФИЛМА (на закален филм)          гъст еластичен
ВИСКОЗНОСТ при + 20 С                          средно вискозен- пастьозен
ПЛЪТНОСТ според ЕН 542 при + 20 С                                          около 1.52 gr/ cm
ВРЕМЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ - На кора – сухо

( при 20 С, 60 % влажност на
               Въздуха, маса на основата
               500µ- РЕ/ PVC)                                      ок.10 мин.

ВРЕМЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ - На кора- мокро
(при + 20 С, поръсено с вода,
 Маса на основата 500µ- РЕ / PVC)                           ок. 3 мин..

ФУНКЦИОНАЛНА  УСТОЙЧИВОСТ
                           (според приложение при +20 С) ок.15 мин.

ВРЕМЕ ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ (2.5 мм лепилна ивица, при
+ 20 С, 60 % относителна влажност на въздуха) ок.  24 ч.

МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА (на обработка) от +10 С
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УКАЗАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА :
Горните повърхности на залепващите площи трябва да бъдат сухи, без прах и замърсявания.

Евентуални налични смазки да се отстранят. Според естеството на материала и на горния слой
повърхностите се шлифоват. Препоръчва се евентуално първично промазване на същите
повърхности с ускорител COSMOPUR - Primer.
COSMOPUR K-1 се нанася едностранно като ивица върху една от залепващите се части. При
залепване на не поемащи влага материали се препоръчва нанесеното лепило допълнително да се
поръси с вода, за да се получи напълно цялостно втвърдяване. Залепваните се части се прилепват
в рамките на времето за образуване на кора ( според навлажняването максимално 5 мин.) и се
притискат до постигане на функционална устойчивост (  15  мин.  ).  В закалено състояние
COSMOPUR K-1 може да се шлайфа и лакира.
 COSMOPUR K-1 набъбва по време на процеса на свързване съвсем малко. 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

МАСА НА НАНАСЯНОТО КОЛИЧЕСТВО:          според носещият материал ок. 200 g / m²
Времето за образуване на кора, както и необходимото за всеки отделен случай време на
притискане може да се установи точно само чрез собствени опити,  тъй като силно влияние
оказват материалът, температурата, масата на основата, влажността и др. критерии. Работещият
трябва да вземе под внимание съответстващите на представените стойности допълнения за
сигурност.

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 K-1 става с COSMOFEN 60.
   Почистването на втвърден COSMOPUR K-1 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.

РАЗМЕР НА ОПАКОВКИТЕ :   310 ml/ 470 g/ PE Еврокутия, експедиционна единица 20 кутии в
кашон. При интерес има и други размери, напр. 600ml- гумени кесии или варели, за избор.

ХАРАКТЕРИСТИКА: Според “ Опасност на материала V” Xn вреден за здравето, съдържа
Дифенилметандизоцианат

R20 Вреден за здравето при вдишване *
R 36/37/38 Дразни очите, дихателните органи и кожата.
R 42/ 43 Възможна чувствителност при вдишване и кожен допир.
S 23 Да не се вдишва аерозолната мъгла
S 25 Да се избягва съприкосновение с очите.
S 26 При съприкосновение с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се
потърси консултация с лекар.
S 28 При съприкосновение с кожата веднага да се измие с много вода и сапун.
S 45 При злополука или неразположение веднага да се повика лекар/ по
възможност да се покаже етикета /
S 46 При поглъщане веднага да се поиска лекарски съвет и да се покаже
опаковката или етикетът.
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