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GMK 2410
Spracovanie
Produkty pred použitím dobre premiešajte (GMK 2510: len lepidlo)
a následne naneste rovnomerne štetcom alebo špachtľou (hladkou
alebo s jemnými zubmi) tenkú vrstvu na lepené povrchy a rozotrite
po celej ploche. Podľa druhu materiálu môže byť potrebné 2 - 3
tenké vrstvy. V závislosti na hrúbke vrstvy, teplote prostredia a
vlhkosti vzduchu nechajte plochy s lepidlom 5 - 15 minút zavädnúť.

Na savých povrchoch (napr. plsť) je potrebné po zavädnutí naniesť
ďalšiu vrstvu lepidla. Keď sú povrchy suché, ale stále ešte na dotyk
lepivé, je potrebné tieto diely spojiť krátkym prudkým stlačením
(napr. valčkom alebo kladivom). Po prekročení doby zavädnutia je
potrebné naniesť novú vrstvu lepidla.

trvalo elastické a
odolné proti vlhkosti
GMK 2410 lepidlo na báze polychloroprénu (CR) s vysokou
počiatočnou priľnavosťou pre celoplošné flexibilné lepenie:

Nevytvrdnuté prebytočné lepidlo je možné odstrániť pomocou
WEICON Čistič povrchov. Lepidlo a tužidlo minimálne 4 minúty
dôkladne a bez bubliniek miešajte špachtľou alebo mechanickým
miešacím zariadením pri nízkych otáčkach (max. 500 ot./min) v
pomere 100:7 až po dosiahnutie homogénnej zmesi. Je potrebné
namiešať len také množstvo, ktoré je možné včas spracovať.

- guma na gumu
- guma na kov
WEICON GMK 2410 lepí tiež penovú gumu (neoprén), PE penu,
kožu, filc, izolačné materiály, textil, drevo a mnohé plasty.
Lepidlo WEICON GMK 2410 nie je vhodné pre materiály ako
polystyrolová pena, polypropylén, polyetylén, mäkká pena PVC
umelá koža z PVC.

Skladovanie
Pri izbovej teplote (+15°C až +25°C), v suchom, v uzavretom
obale. Skladovateľnosť: 12 mesiacov v neotvorenom balení
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Technické údaje
Základ

polychlóroprén (CR)

Farba

hnedastá

Hustota

0,93 g/cm³

Viskozita

2.400 mPa·s

Spotreba

250 - 300 g/m²

Doba zavädnutia

5 - 10 min.

Čas kontaktnej priľnavosti

10 min.

Konečná pevnosť

24 hod.

Teplota pre spracovanie:
Skladovateľnosť

Dostupné veľkosti balenia:
16100185
GMK 2410 185 g
16100300
GMK 2410 300 g
16100350
GMK 2410 350 g
16100700
GMK 2410 700 g
16100905
GMK 2410 5 kg
16100925
GMK 2410 25 kg
Príslušenstvo:
10953001
10953003
10953020

Špachtľa, modrá, krátka
Špachtľa, modrá, dlhá
Špachtľa Flexy, kontúrová

+15 až +35 °C
12 mesiacov v neotvorenom balení

Teplotná odolnosť

-40 až +80 °C

IMPA-Code

815237/38

Predúprava povrchu
Materiály, ktoré sa majú lepiť musia byť čisté, suché, bez prachu
alebo mastnoty (WEICON Čistič povrchov). Zdrsnenie povrchu
zvyšuje účinnosť lepenia.

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená.
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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