شرکت کیا شیمی آرتمن

کدB100 :

محصول :چسب صحافی
چسب صحافی

این چسب محصولی با قدرت چسبندگی باال و همچنین انعطاف پذیری باال بوده که به عنوان بهترین اتصال دهنده برای انواع  ،کتاب،
دفتر ،کاغذ ،لمینت کاری ،جعبه سازی و سایر مواد سلولزی و پارچه بکار می رود و فیلم آن پس از خشک شدن نرم و انعطاف پذیر و
شفاف می شود.
مشخصات فنی:


بر پایه رزین های پلی ونیل استاتی می باشد.



ظاهر سفید رنگ و خمیری داردکه پس از خشک شدن فیلم شفافی را تشکیل می دهد.



ویسکوزیته بین  300 – 600پو آز (با ویسکوزیمتر بروک فیلد در دمای  25درجه سانتی گراد).



دانسیته آن حدودا  1/08گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.

طریقه مصرف:


محلی که چسبیده می شود باید کامال تمیز و عاری از هر گونه چربی و گرد و غبار باشد



با استفاده از ماشین چسب زنی یا قلممو یا کاردک چسب را به صورت یکنواخت به محل اتصال بمالید (چسب را حتی المقدور
در دمای اتاق استفاده نمایید).



توصیه می شود از رقیق کردن چسب خودداری نمایید.



حالل این چسب آب می باشد و پس از استفاده می توانید دست و ابزار کار خود را با آب بشویید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری:
به مدت یک سال در انبار سرپوشیده و در دمای  5الی  40درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشد.
از یخ زدگی محافظت شود و در دمای کمتر از  10درجه سانتی گراد استفاده نشود.
محتویات ظرف را در محیط خشک و خنک دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید و پس از مصرف درب ظرف را محکم ببندید
بسته بندی:
در ظروف یک لیتری  5 ،لیتری و  20لیتری قابل عرضه می باشد.

هرگونه کپی برداری از اطالعات ممنوع و تحت پیگرد قانونی قرار دارد .اطالعات فنی بر اساس قرارداد فروش برای خریداران قابل اتکا می باشد
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