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ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ KLEBT + DICHTET Ελαστικό, πολυχρηστικό υλικό PU 
για συγκολλήσεις και μονώσεις

Γενικής χρήσης
Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης σε 
διάφορα υλικά και επιφάνειες

Φέρει έγκριση για τη χρήση 
σε εφαρμογές τροφίμων 
(πιστοποιητικό ISEGA)
•  Ακίνδυνο για την υγεία σε σκληρυμένη 

κατάσταση
•  Κατάλληλο για συγκολλήσεις και 

στεγανοποιήσεις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας τροφίμων

Άριστη ικανότητα διαστολής
•  Δυνατότητα συγκόλλησης όμοιων και 

διαφορετικών υλικών
•  Αντιστάθμιση διαφόρων διαστολών 

υλικού
•  Ιδιότητες απόσβεσης κραδασμών και 

θορύβων

Μεγάλος χρόνος δημιουργίας 
φλοιού
•  Επιτρέπει τη συγκόλληση ή 

στεγανοποίηση σύνθετων εξαρτημάτων.
• Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες
•  Τα προσαρμοζόμενα τεμάχια μπορούν να 

επανατοποθετηθούν

Μπορεί να λειανθεί και να δεχθεί 
βαφή
Μετά τη δημιουργία φλοιού μπορεί να 
δεχθεί μηχανική επεξεργασία και βαφή 
χωρίς ενεργοποίηση της επιφάνειας (ελέγξτε 
τη συμβατότητα βαφής με δοκιμαστική 
χρήση).

Μη οξειδωτικό
Αποφυγή διαβρώσεων στα μέταλλα

Άοσμο

Δεν περιέχει σιλικόνη

Πιστοποιητικό απόδοσης 
ISEGA:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές 
τροφίμων, π.χ. για τη συγκόλληση σε 
τοίχους και δάπεδα σε χώρους παραγωγής 
και επεξεργασίας τροφίμων. 
Βεβαίωση ακινδυνότητας
Αρ. 46567 U 18

Οδηγίες
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά 

και χωρίς λιπαρότητα. Η ιδανική θερμοκρασία 

του υλικού και της κόλλας κυμαίνεται μεταξύ 15 

°C και 25 °C. 

Προετοιμάστε την επιφάνεια με βελτιωτικό 

πρόσφυσης HaftClean ή καθαριστικό IPA και 

HaftPlus για μέταλλα, HaftPlus για πλαστικά/

ξύλο/πέτρα, αστάρι ή Varioprimer safe + easy, 

ανάλογα με το υλικό και τα στοιχεία του πίνακα 

βελτιώσεων.

Κόψτε τη μύτη του ακροφυσίου (ανάλογα με την 

επιθυμητή γεωμετρία κορδονιού). Για την ασφαλή 

επεξεργασία, η κόλλα θα πρέπει να εφαρμοστεί 

με κατάλληλο χειροκίνητο πιστόλι, πιστόλι 

μπαταρίας ή πιστόλι με έμβολο πίεσης. Για το 

ομοιόμορφο πάχος κόλλας, απλώστε την κόλλα 

με τη μορφή κορδονιού τριγωνικής διατομής. 

Για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα 

συγκόλλησης μεγάλου πάχους, συστήνεται ένα 

ελάχιστο πάχος κόλλας 3 mm. Οι ανοιγμένες 

συσκευασίες πρέπει να καταναλωθούν σε μικρό 

χρονικό διάστημα.

Το υλικό που δεν έχει στεγνώσει μπορεί να 

αφαιρεθεί με το καθαριστικό κόλλας (Κωδ. αρ. 

089010063).

Μετά τη σκλήρυνση μπορεί να δεχθεί μηχανική 

επεξεργασία και βαφή χωρίς ενεργοποίηση της 

επιφάνειας.

Πεδίο χρήσης 
Για διάφορες συγκολλήσεις και εργασίες 

στεγανοποίησης σε υλικά υποστρώματος 

όπως μέταλλο, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, 

πέτρα, μπετόν και πλαστικό (βλέπε πίνακα 

υποστρωμάτων).

Σημείωση
•  Ακατάλληλο για τη στεγανοποίηση πατούρας 

υαλοπινάκων και συγκολλήσεις σε άλλα 

διαφανή υλικά με κίνδυνο αντανάκλασης της 

ακτινοβολίας UV.

•  Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να 

οδηγήσει σε ελαφρύ κιτρίνισμα της επιφάνειας 

και τον σχηματισμό ρωγμών.

* Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής σε 

οικοδομικές εφαρμογές.

•  Τα χρώματα σε βάση PVC και τα χρώματα που 

στεγνώνουν με οξείδωση (χρώματα λαδιού και 

αλκυδικών ρητινών) είναι ακατάλληλα για τη 

βαφή.

•  Η χρήση γυαλιστικού μονωτικών υλικών της 

Würth μπορεί να προκαλέσει μία κιτρινωπή 

απόχρωση.

•  Προσοχή: πρέπει να αποφεύγεται η επαφή 

με διαλύτες ή υπολείμματα διαλυτών, 

ειδικότερα κατά την επεξεργασία και το στάδιο 

δικτύωσης.

Αυτά μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά 

στο υλικό Klebt + Dichtet.

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να 
διεξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για συγκεκριμένα αποτελέσματα επεξεργασίας. Η δωρεάν 
υποστήριξη πελατών δίνει τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση 
ή η συμβούλευση περιλαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. 
Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών 
αλλαγών και εξελίξεων.


