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M 06 1043

ΥλικΟ σΥγκΟλλησησ και στεγανΟπΟιησησ 
Klebt+Dichtet Power

Ελαστική υβριδική κόλλα 
κατασκευών για μεγάλα φορτία.

Εξαιρετικά ευρύ φάσμα πρόσφυσης.
Πολύ καλή πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα 
υποστρώματα όπως π.χ. σε μέταλλα, ατσάλι, 
ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανισμένο ατσάλι, 
αλουμίνιο, συνθετικά υλικά (π.χ. ABS, GFK, 
σκληρό PVC) ή κεραμικά υλικά.

Ελαστικό με περιορισμένη διαστολή.

Υψηλή αρχική αντοχή.
Δεν απαιτείται χρονοβόρα σταθεροποίηση 
των εξαρτημάτων.

Μπορεί να δεχθεί βαφή.
Μπορεί να βαφτεί πριν και μετά τη δημιουρ-
γία φλοιού με όλα τα κοινά συστήματα 
βαφής (εξαιρούνται τα βερνίκια αλκυδικής 
ρητίνης).

Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV.
Ιδανικό για ορατούς αρμούς.

Μη οξειδωτικό.
Αποφυγή διαβρώσεων στα μέταλλα.

Σχεδόν άοσμο.

Δεν περιέχει πτητικές οργανικές 
ουσίες (VOC) και διαλύτες.

Δεν περιέχει ισοκυάνιο, PVC και 
σιλικόνη.

Καταχώρηση NSF (P1) 
(Αρ. 1369 96).
• Διεθνής έγκριση για τη χρήση 

σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
• Πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογών.

Πρόσθετα προϊόντα: 

Ενεργό καθαριστικό K+D
Κωδ. αρ. 0890 100 60

K+D αστάρι για μέταλλα
Κωδ. αρ. 0890 100 61

K+D αστάρι 
για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Κωδ. αρ. 0890 100 62

Καθαριστικό K+D
Κωδ. αρ. 0890 100 63Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας.

Για την επεξεργασία παρακαλούμε ανατρέξτε οπωσδήποτε στον πίνακα βελτιστοποίησης K+D.
Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Περισσότερες πληροφορίες, βλέπε φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων.

Χρώμα Περιεχ. ml Kωδ. αρ. Συσκ./τεμ.
λευκό 300 0893 235 1 1/12
γκρι 300 0893 235 2 1/12
μαύρο 300 0893 235 3 1/12

Πεδία χρήσης:
Για δομικές συγκολλήσεις που δέχονται 
δυναμικά φορτία, για στεγανοποιήσεις 
ραφών και αρμών στην κατασκευή αμαξωμά-
των, οχημάτων και τροχόσπιτων, στην κατα-
σκευή βαγονιών και container, σε μεταλλικές 
κατασκευές και κατασκευές μηχανημάτων, σε 
αεραγωγούς και αγωγούς κλιματισμού, στη 
βιομηχανία τροφίμων κ.ά.

Χρήση: 
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, 
στεγνά και χωρίς λιπαρότητα. Το υλικό που 
δεν έχει στεγνώσει μπορεί να αφαιρεθεί με το 
καθαριστικό K+D, κωδ. αρ. 0890 100 63. Η 

αφαίρεση του υλικού που έχει σκληρυνθεί 
μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικό τρόπο.

Σημείωση:
Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα συστή-
ματα βερνικιών συνθετικής ρητίνης (αλκυδι-
κή ρητίνη). Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE, 
λάστιχο σιλικόνης, φελιζόλ και συνθετικά 
υλικά με μαλακτοποιητές.
Σε συνδυασμό με τα κράματα χυτοσιδήρου 
και τα γαλβανισμένα υλικά θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να δοθεί προσοχή στον πίνακα βελ-
τιστοποίησης της επιφάνειας. Για την ασφα-
λή συγκόλληση θα πρέπει να τηρηθεί ένα 
ελάχιστο πάχος κόλλας 3 mm!

Τεχνικά στοιχεία:
Βασική πληροφορία Klebt + Dichtet POWER
Χημική βάση Υβρίδιο 1 συστατικού στοιχείου
Θερμοκρασία επεξεργασίας +5°C έως +35°C
Χρόνος δημιουργίας φλοιού* περ. 40 λεπτά
Ταχύτητα σκλήρυνσης* 3 mm/24ωρο (σκλήρυνση με την υγρασία)
Μεταβολή όγκου (DIN 52451) <2%
Σκληρότητα κατά Shore A (DIN 53505) περ. 50
Θερμοκρασιακή αντοχή,  
βραχυπρόθεσμη

–40°C έως +90°C 
16 ώρες στους +120°C/4 ώρες στους +140°C

Ανθεκτικό σε Γλυκό και αλμυρό νερό, υδαρή διαλύματα τασιενεργών
Βραχυπρόθεσμα ανθεκτικό σε Καύσιμα, ορυκτά έλαια, φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια

*μέτρηση στους 23°C/50% σχετική ατμοσφαιρική υγρασία
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