PIX
PU-FIX DO SZYBKICH
MOCOWAŃ
• Łatwy montaż, szybkie mocowanie
• Doskonały do ścian z litych cegieł,
pustaków, betonu, płyt
gipsowo-kartonowych
• Idealny dla lekkich obciążeń
• Błyskawiczny
• Nadaje się do malowania
• Wydajny

PU FIX
Informacje ogólne
PU FIX to dwuskładnikowa kotwa na bazie poliuretanu,
która polimeryzuje w temperaturze otoczenia. Stosuje
się ją do lekkich i szybkich mocowań.
PU FIX to bezpieczne rozwiązanie do mocowania w
ścianach z litych cegieł, pustaków, betonu,

płyt gipsowo-kartonowych; szybkość wiązania pozwala
na znaczną oszczędność czasu.
Dzięki swojemu składowi PU FIX przylega również do
wielu materiałów syntetycznych, takich jak PVC, ABS,
Plexi itp.

Specyfikacja
Baza: poliuretan
Proporcje mieszania, objętość: 1: 1
Proporcje mieszania, waga: 0,89: 1
Kolor: biały
Wygląd: tiksotropowy
Lepkość: 22 000 mPas
Gęstość względna: 1,12
Termostabilność: -37°C / +100°C
Temperatura stosowania: +10°C / +30°C

Temperatura zapłonu: > + 200°C
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Wytrzymałość na rozciąganie (w 23°C): 20 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu: 15%
Twardość Shore D: 70
Rezystywność: 1,2x10 ^ 12 Ohmxcm
Czas otwarty: 1 minuta
Czas wiązania: 5 minut
Całkowite wiązanie: 4 godziny

Zastosowanie i użycie
• PU FIX nadaje się do szybkiego montażu małych
urządzeń, takich jak kotły, panele elektryczne,
okiennice, bramy, półki, meble kuchenne itp.
• Do stosowania w ścianach z pustaków zalecamy
stosowanie kołków.
• Otwory muszą być czyste, suche i wolne od kurzu;
aby uzyskać oczekiwany efekt, otwór oczyść
dokładnie szczotką, a następnie
przedmuchać/odkurzyć.
Kod artykułu
T915050

Nazwa
PU Fix white

ostrzeżenie
Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami
ocenić przydatność każdego produktu do
właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z
o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i
zrzeka
się
odpowiedzialności
odnośnie
użytkowania
produktów.
Zobowiązania
Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się
jedynie do standardowych warunków sprzedaży
produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters
Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za
przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na
skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego
stosowania produktu.

KLEJE I USZCZELNIACZE
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• W przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni
zaleca się powtórzenie czynności.
• PU FIX nie jest strukturalnym zakotwiczeniem
chemicznym.

Opakowanie
50ml

Rodzaj
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