QUICKBOND
Artikelnr.

Kleur.

Inhoud.

Aantal.

101591

Wit

290 ml

12 st / doos

101592

Zwart

290 ml

12 st / doos

Technische gegevens QUICKBOND
De QUICKBOND is een verlijmende MS-Polymeer met een zeer grote
aanvangskleefkracht waardoor dit product uitermate geschikt is voor
verlijming van diverse materialen welke bijvoorbeeld gebruikt worden voor
gevelbeplating.
Tevens is het primeren en gebruik van paneltape niet meer nodig waardoor er
een grote tijdwinst geboekt wordt.

Technische Specificaties QUICKBOND

Veiligheid
Langdurig contact met de huid
voorkomen. Product niet in direct
contact met levens- cq.
Genotsmiddelen laten komen
zolang deze niet is uitgehard.
Indien in contact met ogen: met
veel water uitspoelen en (huis)arts
raadplegen.
Veiligheidsbladen op aanvraag
verkrijgbaar.
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•
•
•
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•

Vorm
Krimp
Huidvorming
Doorharding
Dichtheid
Rek tot breuk
Hardheid shore A
Treksterkte
Aanvangskleefkracht
Temperatur en
Verwerkingstemp.

•
•

Reinigen van handen
Reinigen van materiaal

Pasta
Nihil
10-15 minuten
2-3 mm/24 uur
1569 kg/m³
335 %
58
22 kg/cm²
27 gr/cm²
-40º / + 100º C
Quick Bond: + 5º / + 40º C
Ondergrond: + 5º / + 60º C
MQ Wipes
Grease Resolvent,Multi Solver,MQ Wipes

Transport- en veiligheidsaspecten QUICKBOND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport weg
Zee
Lucht
UN-nr.
Packing Group
Proper Shipping Name
Vlampunt
Gevarensymbolen
R en S zinnen

(ADR/GGVS) n.v.t.
(MGD/GGVSea) n.v.t.
(IC AO/IATA-DGR) n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
> 100º Celsius
n.v.t.
n.v.t.

12 maanden houdbaar in gesloten verpakking mits koel en droog bewaard.
Alleen voor professioneel gebruik.

Aansprakelijkheid en garantie
Imhotec garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming met de specificaties. De aansprakelijkheid zal
nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Vraag ons naar de algemene projectgarantie. De
gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. In alle gevallen kunt u
advies vragen aan onze technische adviseurs. Datum laatste herziening 19/01/2010

