
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Karosářské lepidlo
Základ: Polyuretan
šedá, 250 ml / 2893-223-4

Pluton je dvousložkové lepidlo na karosérie určené
k lepení PVC, GRP, oceli a hliníku při výrobě
vozidel a kontejnerů, u něhož není zapotřebí
podkladový nátěr. Dá se přelakovat, už po 30
minutách je velmi pevné a trvale odolné proti
teplotám do +80 °C (krátkodobě až do +120 °C).
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Použití: Místa, která se mají lepit, musejí být holá, čistá, suchá a zbavena tuku. Ze schránky materiálu odstraňte
zátku, na kartuši připevněte statický mixér a kartuši vložte do aplikační pistole.  Lepidlo naneste rovnoměrně na
části, které se mají slepit, následně je adekvátně spojte a zafixujte. Tloušťka vrstvy je závislá na kvalitě materiálu,
který se má slepit.  Po 24 hodinách se dosáhne cca 90 % konečné pevnosti. Povrchová vrstva se vytvoří za 30
minut. Optimální teplota při používání a skladování je v rozmezí  +15 °C a +25 °C. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Kovy
se musí zpravidla předběžně zpracovat a případně zbrousit! Povrchy z GRP (plastů zpevněných sklolaminátem)
se musí zbrousit! Neskladujte při teplotách nižších než +10 °C a vyšších než +30 °C! POZOR! Nevhodné pro PP
a PTFE. Barva: ŠEDÁ. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli
množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít
zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


