Gerlinger

Adhesive Tape

FORTAX® 6600
Montāžas līme -hermētiķis

Izmantošana

• FORTAX® 6600 montāžas līme ir savienojama ar krāsas pārklājumu.
• Tā kā tirgū tiek piedāvātas dažādas lakas, mēs iesakām iepriekš veikt testus.
• Ja produktu izmanto kopā ar alkīda sveķu krāsām, žūšanas process
var palēnināties.
• Virsmu var atkārtoti pārklāt, pēc tam, kad tā notīrīta ar acetonu.

Tehniskie dati

Produkta apraksts

Izejvielu bāze

MS hybrid polymer

Konsistence
Blīvums (DIN 53479)*
Stiprinājuma stiprība (DIN 53505)*
Pilnībā sacietē
Pagarinājums stiepē
Temperatūras stabilitāte
Lietošanas temperatūra
Glabāšana
Glabāšanas laiks

pastveida
1.5 g/cm3
55 +/- 3
apm. 3 mm pēc 24 h
500 %
-40 °C līdz +80 °C
no +5 °C līdz +40 °C
+5 °C līdz +25 °C, sargāt no sala
12 mēneši neatvērtā veidā

Elastīgs vienkomponenta līmes hermētiķis
uz MS hibrīda polimēru bāzes.
• ātri sacietē
• ļoti izturīgs pret mitrumu
• neveido ķīmiskus savienojumus
• bez smaržas

Iepakojumavienība
• 12 kārtridži (310 ml) vienā kastē

*saskaņā ar attiecīgo DIN standartu

• 12 “desas” (600 ml) vienā kastē

Papildus tehniskie dati par FORTAX® 6400 ir pieejami pēc pieprasījuma.
Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai.

Sākot ar 2010 gada aprīlii aizstāj 2009 gada novembra izdevumu

Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband®
produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem
pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un
ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt
klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs
paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas.

Sertificēts saskaņā ar
DIN ISO 9001 un 14001
Reģ. Nr. 56398-QM
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• FORTAX® 6600 montāžas līmes hermētiķi izmanto fasādēs ilgstošai un drošai izolācijai,
kā arī drošai savienojumu ar izolācijas plēvjēm salīmēšanai.

