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Fos-stikTM
• Professionelt spray
klæbemiddel
• Klæbemiddel til mange
anvendelseområder
• Hurtig klæbende
• Indeholder ikke dichlormethan
eller CFC og HCFC
• Kraftig og holdbar vedhæftning
FOS-STIK™
FOS-STIK ™ er et professionelt aerosol
klæbemiddel, let anvendelig og økonomisk
vedhæftning af et stort udvalg af
materialer. Det er økonomisk i brug, har en
skumformel (lav indblæsning) og justerbar
sprøjtedyse. Fos-Stik ™ indeholder ingen
dichlormethan eller CFC'er og HCFC'er og
vil producere en stærk og holdbar binding.

Vedhæftning
Professionelt aerosol klæbemiddel til
hurtig, ren vedhæftning af: Plast (kompatibilitet, der skal testes), gummi, skum og
mineralfiberisolerende stoffer, papir, stoffer, kork, gulvtæpper mv. Enten til sig selv
eller på underlag af metal (ikke på kobber eller zink), træ, beton mv.
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Fordele
FOS-STIK ™ har mange fordele ved konventionelle limning metoder: Kraftig og
holdbar binding
Skummende formel, lav grad af absorption i på sprayet materiale, økonomisk
brug.
Justerbar dyse ('Lav', 'Medium' eller 'Høj' indstillinger; Lodret eller vandret
sprøjteblæser) Let at bruge
Permanent eller midlertidig binding
Anvendelse
Permanent vedhæftning:
Hvis en overflade er porøs, skal du kun anvende FOS-STIK ™ på en side og
presse overfladerne godt sammen.
På to ikke-porøse overflader skal FOS-STIK ™ sprayes på begge sider, lad limen
tørre I 5-10 minutter og derefter bringe overfladerne sammen godt.
Midlertidig vedhæftning eller med selvklæbende egenskaber:
Påfør FOS-STIK ™ kun på den ene side. Efter 3-5 minutter "åben tid" har det
selvklæbende egenskaber.

Technical Data
Består af:

Styrenbutadiengummi (SBR) i opløsningsmiddel

Rækkevidde

2,5-5 m2 – 23mm pr. dåse (tørt lag 18 gm / m²): 2,5 til

5 m² - 25 mm
Bane 25 mm vred 100 lb.m
Anvendelsestemperatur:

+5 til + 30 ° C

Driftstemperatur:

-10 til + 40 ° C

Farve:

Gul / guld

Faststofindhold:

ca. 25% (vægt)

Container:

Aerosol

Opbevaring:

I rent, tørt, mørkt rum ved +5 til + 25 ° C

Holdbarhed:

I uåbnet emballage 12 måneder

