Ponal Statik

Polyuretanové lepidlo na báze polyester/-eter
alkoholov a tvrdidlo na báze difenylmetán-4,4 ę
-diizokyanátu a anorganických plnív
VLASTNOSTI











krátka doba vytvrdnutia
korekcia spoja možná do 2 minút
orezanie vyčnievajúcich častí možné po 8 minútach
odstránenie závažia už po 10 - 15 min.
plné zaťaženie po 20 minútach
stavebná trieda: B2 (DIN 4102)
bez hnacieho plynu
odoláva starnutiu
vytvrdnutie nezávislé od vlhkosti vzduchu
môže sa naň aplikovať omietka a náter

OBLASTI POUŽITIA
 montážne a konštrukčné lepenie v interiéroch i exteriéroch, napr.
okná, dvere
 lamelovanie okenných hranolov
 veľkoplošné lepenie, napr. lepenie vrstvených lisovaných dosiek na
drevotrieskové dosky na parapety
 lepenie škár, napr. na kuchynské pracovné dosky, ako aj na všetky
druhy lepenia vo vnútorných priestoroch so silným klimatickým
kolísaním a vlhkostným zaťažením

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrch musí byť suchý, nosný, bez prachu a mastnoty.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdnutý produkt
odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnutý produkt odovzdajte v
Nanášanie peny: Odstráňte uzáver z kartuše a naskrutkujte zmiešavaciu mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu.
trubičku. Vložte do vhodnej kartušovej pištole. Rovnomerne naneste prúžky
lepidla. Lepidlo vytvrdne bez zvlhčovania a nezávisle od vlhkosti vzduchu. SKLADOVANIE
Zaťažte závažím cca 15 kg. Po 8 minútach je možné vyčnievajúce okraje
Skladujte pevne uzavreté, v suchu a chlade.
orezať. Po 10 minútach odstráňte závažie. Zaťaženie možné už po 20
minútach.
Poznámka: Pena nezačne tvrdnúť okamžite po nanesení, čo umožňuje MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ
12 mesiacov od dátumu výroby.
korekciu inštalovaných dielov.

SPRACOVANIE

NEPREHLIADNITE

BALENIE

Zvyšky odpadu zlikvidujte ako zvláštny odpad. Nádoby odovzdávajte na 165 g kartuša
recykláciu len úplne vyprázdené.

SKLADOVÁNÍ
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite
vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod
tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite
ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára.
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TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE
Počet zložiek:

2

Pevnosť v šmyku
(ťahu):

cca 15 N/cm2

Objemová stálosť:

< 2%

Hustota:

cca 65 kg/m3

Teplota pri spracovaní:
optimálne

+5°C až +30°C
+20°C až +25°C

Minimálna teplota
podkladu a kartuše:

+5°C

Spotreba:

1 kartuša na 1 schod pri 20 mm škáre

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo
používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých
podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. verejnením týchto informácií o
výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ponal.sk

