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INFORMAŢII GENERALE
CONFIX este produsul ideal pentru lipiri şi
asamblări. Asigură o adezivare rapidă şi puternică
chiar şi în condiţii dificile, util în aplicaţii industriale
cât şi manuale.
CONFIX asigură o adezivare excelentă pe multe tipuri
de lemn şi materiale

Întărire rapidă şi controlată
Lipeşte un spectru mare de materiale
Uşor de folosit
Mare putere adezivă
Fără miros
Are proprietăţi de umplere a golurilor
Elasticitate permanentă
Poate fi şlefuit şi vopsit
Rezistenţă mare la condiții atmosferice
Gama de temperatură până la +80°C

de construcţii, ceramică, metale, materiale
termoplastice. Produsul respectă standardele DIN EN
204 -D4 pentru lipiri lemn pe lemn.
CONFIX este adeziv puternic de asamblare care dă
posibilitatea de a realiza lipiri permanente funcţionale
şi cu forţă mare.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Material de bază: poliuretan modificat
Culoare: alb deschis
Miros: caracteristic
Punct de inflamabilitate: > 55°C
Densitate la 20 C: 1.46 g/cm3.
Temperatură de autoaprindere: 400 C.
Reducerea volumica după întărire: 0%.
Forța de forfecare: lemn 10.0 N/mm2, cărămidă sau
piatră 11.5 N/mm2, Aluminiu 14.0 N/mm2

Stabilitate termică: -30 C până la 80 C
Consum estimat: 400 gr/m2.
Temperatura de aplicare: +5 C la + 35 C
Aplicații: timp de fixare: 5 minute, 10 minute avem
80% catalizare
45 minute 100% catalizat în condiții normale
Durata de valabilitate: 12 luni
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Securitate.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• Suprafeţele de lipit trebuie să fie uscate, fără praf
şi grăsimi. Îndepărtaţi componentele care se pot
rupe.
• Uniţi părţile de lipit înainte de începerea
catalizării CONFIX. Dacă este cazul, presaţi părţile
până când se obţine duritatea funcţională.
• În timpul catalizării CONFIX creşte uşor în volum.
CONFIX necatalizat poate fi curăţat cu şerveţele
de curăţare. Adezivul întărit poate fi şlefuit sau
sablat şi vopsit.
• NOTĂ:
Vâscozitatea adezivilor monocomponenţi
poliuretanici este dublu la temperaturi cuprinse
între +15°C şi +25°C.
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• Culoarea adezivului se schimbă prin expunerea la
soare, dar nu se modifică puterea de adezivare.
• Lipirea aluminiului: Este posibilă doar pe
suprafeţe pre-tratate chimic sau vopsite. Aluminiu
netratat poate fi lipit doar cu un tratament
pregătitor sau prin folosirea unui primer.
• Lipirea materialelor cu coeficient diferit de
dilatare trebuie să fie evaluată din punct de
vedere a stabilităţii pe termen lung!
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NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Tech-Masters este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată se
referă doar la condiţiile standard de vânzare ale
produsului. În niciun caz nu sunt responsabili
pentru daune accidentale sau daune provenite din
folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului
către alt client.
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