ÜRÜN BİLGİ FORMU

COVALENCE® PROPİLEN (PP)-TAMİR ÇUBUĞU
Ürün Özellikleri Covalence® PP-MELTSTICK
Sırt

Ürün Bilgisi
Fabrika polipropilen (PP) kaplamalarının tamir sistemidir.
Ürün açıklaması: Covalence PP TAMİR ÇUBUĞU çıplak metale inmeyen küçük ve
yüzeysel (çizik) PP kaplama hasarlarının tamiri için kullanılan ısıya hassas PP
kopolimer bazlı tamir çubuğudur.

Yapı: Polipropilen (PP) kopolimer bazlı yapıştırıcı.
Tüm keskin yüzeyler düzettikten, temizlendikten ve ön ısıtma yapıldıktan sonra
montaj işlemi şalama ile yapılır. PP-MELT-STICK şalama ile ısıtılır ve hasarlı
bölgeye uygulanır. Dolgu gerektirmez. Eriyen yapışkan çiziklerin üzerine yapışacak
şekilde yayılır. Soğuduktan sonra sertleşen yapışkan PP fabrika kaplaması ile
uyum sağlayacak şekilde bir kazıyıcı ile düzleştirilir.

Özellikler:
Çok amaçlı ve uygulanabilir bir sistemdir.
Yüksek yanal kesme kuvvetlerine dayanıklıdır.
Geleneksel PP fabrika kaplamalarına mükemmel yapışır.
Basit çubuk şeklindedir.

Avantajlar:
Çok ekonomiktir.
Hasarlı kaplamalarının sağlam tamirini sağlar.
Yüksek kaliteli ve fabrika kaplaması ile entegre bir tamiri garanti eder.
Montajı hızlandırır ve kolaylaştırır. Zamandan tasarruf sağlar.

Özellik
Test metodu
ASTM D-638
Kopma esnasında gerilme dayanımı
Kopma esnasında uzama

Tipik değer
12.7 MPa

ASTM D-638

400 %

Test metodu

Tipik değer

ASTM E-28
ISO 21809-3
ASTM D-1002

147°C (345°F)
5.9 MPa
5.2 N/mm2

Yapışkan
Özellik
Yumuşama noktası
Yanal kesilme dayanımı

Genel Sipariş Bilgileri
®

Covalence PP-MELTSTICK tipi ürünlerimiz çubuk şeklinde satılmaktadır.
Standart Sipariş Seçenekleri
Örnekl: PP-MELT-STICK-DIA25 (S5)
Çap +/- 25 mm ye denk x boy 305 mm, ağırlık +/- 98 gr
Plastik torbada 5 PP çubuk olarak paketlenmiştir.
Satış ölçü birimi: Adet
Doğru montaj için güncel uygulama kılavuzuna bakınız.
Genel
Taşıma: Dikkatli taşıyınız ve kutuları dik tutunuz.
Depolama: Kapalı, temiz, kuru ve +45°C nin altında serin yerde saklayınız. Direk
güneş ışıklarından uzak tutunuz. Raf ömrü yoktur.

Ürün seçim rehberi
Maksimum çalışma sıcaklığı
Uyumlu fabrika kaplamaları
Minimum ön ısıtma
Önerilen yüzey hazırlama
Toprak baskısı sınırlaması

120°C (248°F).
PP
70-80°C (158-176°F)
Zımpara diski P16, P24 veya P36
Yok

Bilgi
Dokümantasyon

Ürünün ölçüleri PP MELTSTICK
Boy (mm)
Çap (mm)
Boy (inç)
Çap (inç)

305
25
12
0.984

Renk

Beyaz

İnternet sitemizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Uygulama kılavuzu ve diğer dokümanlar için merkez
ofisimiz veya yetkili distribütörümüze baş vurabilirsiniz.
info@sealforlife.com veya info@samm.com

Sertifikalı personel

Burada açıklanan ürün sertifikalı personel tarafından
yapılmalıdır.

Yerel distribütör ve temsilci:

SAMM TEKNOLOJI ILETISIM SAN VE TIC
A.S.
Hasanpaşa Mh. Lavanta Sk Etap İşmerkezi D Blok
No:22 K.4 PK.34722
Acıbadem /Kadıköy/ İstanbul
Tel:444 1 726 Fax: 02163252224
E-Mail:info@samm.com www.samm.com

DISCLAIMER: Seal For Life Industries warrants that the product(s) represented within conform(s) to its/their chemical and physical description and is appropriate for the use as stated on the respective
technical data sheet when used in compliance with Seal For Life Industries written instructions. Since many installation factors are beyond the control of Seal For Life Industries, the user is obligated to
determine the suitability of the products for the intended use and assume all risks and liabilities in connection herewith. Seal For Life Industries liability is stated in the standard terms and conditions of
sale. Seal For Life Industries makes no other warranty either expressed or implied. All information contained in the respective technical data sheet(s) should be used as a guide and is subject to change
without notice. This document supersedes all previous revisions. Please see revision date on the left. Covalence ® is a registered trademark of Seal For Life Industries.
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