Start 2 Spray - 1079 AluSpray
22,1 L
Start 2 Spray: compleet starterspakket waarmee u op een voordelige
manier aan de slag gaat met het Rectavit 1079 AluSpray systeem.
Professionele contactlijm op basis van synthetische rubbers en
harsen in een draagbare canister voor het onmiddellijk verspuiten
zonder spuitinstallatie.Inhoud Start 2 Spray starterskit:Canister 1079
AluSpray
ErgoGrip Pistool
Materiaalslang
Aandrukrol
Cleaning Adaptor
Dissol Spray

TIPS & KENMERKEN

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast
of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

TOEPASSINGENVerlijmen van aluminium platen op harde
isolatieplaten (PUR, PIR)
Verlijmen van harde kunststofplaten
Ideaal voor glasvezelversterkte kunststoffen (GVK)
Ideaal voor het maken van vlakke sandwichpanelen
Verlijmen van decoratieve bekledingsplaten (HPL: Formica®,
Resopal®, Duropal®, ...)
EIGENSCHAPPENZeer hoge aanvangshechting
Extreem hoge kleefkracht
Zeer goede temperatuurbestendigheid: +115°C
Geschikt voor ruwe en poreuze oppervlakken
Goed water- en vochtbestendig
Fijne webspray
Verbruik: tot 150m²
Methyleenchloride vrij
Kleur: transparant
Snel en gemakkelijk te gebruiken
Efficënt lijm verspuiten - geen product verlies
Draagbaar en overal meeneembaar geen elektriciteit of perslucht
nodig
Onderhoudsvrij en steeds gebruiksklaar
Is dit niet de spuitlijm die u zoekt?
Ontdek alle Rectavit spuitlijmen hier!
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