Zettex Powertack
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis produktu
Zettex Powertack to wytrzymały, doskonale przylegają cy i szybko
twardnieją cy klej montaż owy. Powertack spełnia wyś rubowaną
normę DIN D4 i jest całkowicie bezwonny. Unikalny skład kleju
zapewnia połą czenie wszystkich najlepszych właś ciwoś ci istnieją cych
klejów do drewna i materiałów budowlanych.
Materiał
Modyfikowany poliuretan
Zalety
• Moż liwoś ć piaskowania, obrabiania i malowania (wię kszoś cią
farb stałych i wodnych)
• Rozpylenie wody przyspiesza utwardzanie i proces burzenia się .
• Odpornoś ć na wodę morską i chlor
• Moż liwoś ć uż ywania w pionie
• Trwałoś ć i zgodnoś ć z normą DIN D-4
• Nie stosować do klejenia PP/PE/PA
Instrukcja stosowania
Popularny w branż y budowlanej Zettex Powertack pozwala na sklejanie róż nych materiałów i skuteczne
klejenie drewna, metalu, tworzyw sztucznych i kamienia. Moż na go takż e uż ywać do materiałów
izolacyjnych, takich jak wełna szklana i mineralna oraz pianka PU.
Dostępne objętoś ci
Tuba 310 ml
Kolor
Beż owy
Mechanizm stosowania
Wszystkie powierzchnie należ y wyczyś cić z kurzu i tłuszczu. Powierzchnię do klejenia moż na takż e
wyczyś cić ś rodkiem Zettex Profireiniger. Do nakładania ś rodka Powertack zalecamy uż ywanie pistoletu
Zettex Caulkgun. Materiał nieutwardzony moż e zostać usunię ty za pomocą ś rodka Zettex Profireiniger.
Zettex Powertack należ y nakładać na płytę 6-milimetrowych kreskami, zachowują c 20–40 cm
odległoś ci mię dzy kreskami i odsuwają c je na 5 cm od krawę dzi klejonej powierzchni. Nastę pnie
należ y docisną ć płytę do ś ciany. Zalecamy, ż eby płyta była dociskana przez 24 godziny. Zapewni to
optymalne sklejenie materiałów. Przed produkcyjnym uż yciem kleju zalecamy wykonanie próby
przyczepnoś ci.
Informacje o bezpieczeństwie
Przed uż yciem ś rodka Powertack należ y przeczytać kartę charakterystyki MSDS. Moż na ją otrzymać na
ż ą danie.
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Właś ciwoś ci
Temperatura stosowania

Specyfikacja techniczna
+5℃ do +40℃

Baza

PU

Wartoś ć wyciskania

400

Czas utwardzania

24–48 h

Gę stoś ć

1,46 g/ml

Odpornoś ć na mróz podczas transportu

Do -15℃

Odpornoś ć na temperaturę

+30℃ do +80℃

Wymagana iloś ć

400 g/m2

Wytrzymałoś ć na rozcią ganie

11 N/mm2

Kurczenie się po utwardzeniu

0%

Okres
trwałoś ci
Przechowywać bez nasłonecznienia w temperaturze od +5 ℃ do +25℃. Okres trwałoś ci produktu
Powertack wynosi 9 miesię cy przy przechowywaniu zgodnie z zaleceniami. Produkt należ y
przechowywać w oryginalnym, zamknię tym opakowaniu.

