
RPS 55 D27
WERSJA: 150608

Strona: 1/2MASA PU USZCZELNIAJĄCO-KLEJĄCA 1K
DEFINICJARPS 55 jest adnikowymłjednosk , bardzo szybko cymąutwardzaj  ęsi , elastycznym, cymąklej  uszczelniaczem poliuretanowym, przeznaczonym do lnegoóog  uszczelniania, czeniałą  i klejenia nychóżr  włómateria  stosowanych w yżbran  motoryzacyjnej. Jest to produkt atwył  do adaniałnak  i adzaniałwyg , ryókt  zapewnia 

łądoskona  śćprzyczepno  do wóadłpodk  do metali i okłpow  lakierniczych 2k, metali i malowanych tworzyw sztucznych.nażMo  go ćpokry  ąwarstw  ąwierzchni  torejółp  godziny po eniużołna .RPS 55 charakteryzuje ęsi  żądu  ąciśszybko  utwardzania ze duęwzgl  na ęreakcj  z ąwilgoci  otoczenia w temperaturze otoczenia. Po ciuęwyschni  zapewnia dobre ciściwośałw , takie jak śćodporno  na ęwod , ć,wilgo zmiany  temperatury  czy  wibracje.
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Natura:
Kolor:
Dokładna waga:

Poliuretan
Biały, czarny, szary
1,3 kg/l przy 20ºC

Tmi
(oC)

RH
(%)

RPS 55 25'-30' 1,5 godz ≈5,0 mm/24h 23 50CIŚCIWOŚAŁW  PRODUKTU PO WYSCHNIĘCIU (23ºC, 50% wilgotności względnej)

RPS 55 Jednostki Metoda badania

Twardość Shore'a
Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie przy zerwaniu

55-60
2,0 ± 0,1

-300

min
N/mm2

%

DIN 53505

DIN 53504

DIN 53504

Temperatura aplikacji: 
Odporność na temperaturę:

+5°C do +35°C
-40°C do +60°C

APLIKACJA

https://www.onlinedoctranslator.com/pl/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


RPS 55 D17
WERSJA: 150608

Strona: 2/2STOSOWANIE Przygotowanie powierzchni : Powierzchnia musi ćby  czysta, sucha, wolna od wody, oleju, smaru i rdzy przed eniemżołna  uszczelniacza.Aplikacja: Uszczelniacz nażmo  atwoł  ćadałnak  w temperaturach od +5ºC do +35ºC za 
ąpomoc  pistoletu cznegoęr  lub pneumatycznego. Jednak optymalna temperatura robocza wnoózar  dla ażołpod , jak i szczeliwa wynosi od 15°C do 25°C. Nie ćstosowa  w temperaturach ejżponi  5ºC lub ejżpowy  40ºC.Czyszczenie: Do czyszczenia nieutwardzonej RPS55 yjżu  benzyny lakowej lub innego odpowiedniego rozpuszczalnika. Jednak po utwardzeniu produkt nażmo  ąćusun  tylko mechanicznie.Malowanie: lnieóOg  uszczelniacz RPS55 nażmo  ćmalowa . Wskazane jest niejsześwcze  przetestowanie go w celu sprawdzenia jego ciśkompatybilno . yżNale  ćciózwr  ęuwag  na alkohol lub ęywicż  ąalkidow , żponiewa  ąmog  one ćciłózak  proces utwardzania masy cejąuszczelniaj  i ćzmieni  czas ciaęschni  samej farby. śćTwardo  i śćsztywno  okiłpow  farby eżmo  ćabiałos  śćelastyczno  szczeliwa i ćprowadzi  do kaniaęp  okiłpow  farby.STWOŃBEZPIECZE pujęPost  zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu. cejęWi  informacji nażmo  źćznale  w Karcie Charakterystyki. Zgodny z krajowymi przepisami ustawowymi cymiądotycz  stwańbezpiecze  i higieny pracy oraz usuwania wóodpad .PRZECHOWYWANIEPrzechowuj produkt w przewiewnym miejscu, z dala od redniegośbezpo  onecznieniałnas . 

ćPrzechowywa  dzyępomi + 5ºC i +35ºC. ćChroni  lnieószczeg  przed ąwilgoci .GWARANCJA W nieotwartym oryginalnym opakowaniu, rok od daty produkcji.
W celu uzyskania wszelkich informacji technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta lub naszym Działem Technicznym. 
ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego użytkowania produktu.
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