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Kestopur 1 C 10

Kestopur 1 C 10 ir vienkomponenta
poliuretāna līme metālu un izolācijas
materiālu līmēšanai sendvičpaneļu
konstrukcijās būvniecības paneļu ražošanas
nozarē.

Nesatur šķīdinātājus•
Nesatur pildvielas•
Piemērota automātiskai uzklāšanai•

PIELIETOŠANAS JOMA
Kestopur 1 C 10 ir zemas viskozitātes mitrumā cietējoša vienkomponenta
poliuretāna līme. Cietē mitrumā. Izteikta putošanās. Piemērota, piemēram,
koka, metāla, izolācijas materiālu un stiklšķiedras lamināta līmēšanai. Pirms pilna
apjoma ražošanas uzsākšanas jāveic atbilstoša testēšana. Pateicoties zemajam
viskozitātes līmenim, Kestopur 1 C 10 ir lieliski piemērota automātiskai
uzklāšanai. Ņemiet vērā, ka cietēšanas reakcijas laikā izdalās zināms daudzums
gāzes, tāpēc nodrošiniet, lai viena no līmējamajām virsmām būtu gāzes
caurlaidīga. Nesatur šķīdinātājus. Līme atbilst M1 būvmateriālu emisiju
klasifikācijai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Līmējamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Notīriet putekļus, netīrumus, oksīdus,
smērvielas u. c., izmantojot Kiilto Cleaner 303 un/vai slīpējot. Lai uzlabotu saķeri,
rūpīgi notīrītu virsmu var noslīpēt. Pirms līmēšanas rūpīgi noslaukiet slīpēšanas
putekļus.  Uzklājiet līmi vienmērīgā slānī uz vienas no virsmām.  Uz līmes slāņa
uzsmidzinot ūdeni (5–10 g/m 2 ), tiek saīsināts saspiešanas laiks. Svaigus līmes
traipus notīriet ar sausu lupatiņu un tīriet virsmu ar acetonu vai ksilēnu.
Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski. Šo līmi ieteicams izmantot istabas
temperatūrā. Tomēr līmi var izmantot arī zemākā temperatūrā (pat +5–10 °C),
taču ievērojami palielināsies sacietēšanas laiks.

PAPILDINFORMĀCIJA
Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un
praktiskās zināšanas.  Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta
efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Rezultātu
būtiski ietekmē darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto
kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies
nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus
nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu
galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību
paredzētajam pielietojumam.

VIDE UN DROŠĪBA
Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus.
Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma
utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

1,1 kg/dm³BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS

Gaiši brūnaKRĀSAS

- SS–SS 6 N/mm²
- Al–Al 4 N/mm²
- parastais dižskābardis - parastais dižskābardis
8,9 N/mm²
- EN 204 - D4 uzglabāšanas secība 5,0–6,0 N/mm 2

STIEPES BĪDES STIPRĪBA

aptuv. 4000 mPas (Brookfield RVT 20°C)VISKOZITĀTE

- maks. 12 min 23 °C/ relatīvais mitrums: 50%)
- aptuv. 10 min Ūdens izsmidzināšana 5–10 g/m²

ATVĒRTĀS IZTURĒŠANAS LAIKS

150–300 g/m² atkarībā no līmējamā materiālaPATĒRIŅŠ

- min. 30 min 23 °C/ relatīvais mitrums: 50%)
- aptuv. 20 min Ūdens izsmidzināšana 5–10 g/m²

PRESĒŠANAS LAIKS

Glabāšanas laiks: 9 mēneši, uzglabājot neatvērtā
iepakojumā +20 °C līdz +30 °C temperatūrā ne
ilgāk par 4 mēnešiem.

UZGLABĀŠANA
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