
Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην πξνϊόλ έρνπλ ζπγθεληξωζεί από όζα γλωξίδνπκε θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ελεκεξωηηθνύο ζθνπνύο. Γελ κπνξεί 

λα ζπλαρζεί θακία αμίωζε. Πξηλ από ηε ρξήζε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη δηεμνδηθά πεηξάκαηα. Τν θπιιάδην καο απνηειεί κηα βάζε. Η επζύλε 

γηα πηζαλά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηδηνθηεζίαο θαη πξνζώπωλ θέξεη ν ρξήζηεο. Γειηία δεδνκέλωλ αζθαιείαο ζην απαηηνύκελν πξόηππν είλαη 

δηαζέζηκα γηα όια ηα πξνϊόληα θαηόπηλ αηηήκαηνο.  
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Μεζαίο ιξώδερ 

 

Βάζε Κπαλναθξπιηθόο αηζπιεζηέξαο 

Χξώκα Γηάθαλν 

Ιμώδεο ζηνπο 25°C 50-100 mPa.s 

Ππθλόηεηα 1,05 g/cm³ 

Σεκείν αλάθιεμεο 85°C 

Χξόλνο ζπγθόιιεζεο ζε αινπκίλην 8-20 sec. 

Χξόλνο ζπγθόιιεζεο ζε θανπηζνύθ 8-12 sec. 

Πιήξε ζθιήξπλζε 24 h 

Πιήξωζε θελώλ (κέγηζην) 0,07 mm 

Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία -60°C κέρξη +80°C 

Θεξκηθή αγωγηκόηεηα ASTM C 177 0,1 

Αληνρή  ζε δηάηκεζε DIN 53283 22 N/mm² 

Χξόλνο δωήο 5°C till 8°C 12 months 

 Οη ηηκέο είλαη κέζεο ηηκέο. Δμππεξεηνύλ κόλν γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο θαη  δελ παξέρνπλ θακία εγγύεζε. 

 

 REACH Καηασώπηζη 

Δεν πεπιλαμβάνεηαι ζε αςηό ηο πποϊόν: 

Ακίλεο, βελδόιην, βελδνϋι, βηνθηόλα, δηθαηλόιε, DEHP, αξαρηδέιαην, αινγόλν, ιαηέμ, λαλνζωκαηίδηα, 
αλζεθηηθά,απαξαίηεηα  επηθαλεηνδξαζηηθά , PFOA, PFOX, θζαιηθά, ζηιηθόλε 

 Πεξηγξαθή γηα ρξήζε: 

 
Τα κέξε πνπ πξέπεη λα ζπγθνιιεζνύλ πξέπεη λα είλαη θαζαξά. Πεξάζηε ηελ θόιια KR 150 κε κία ιεπηή 
ζηξώζε  ιεπηά ζηε κία πιεπξά πνπ ζέιεηε λα θνιιήζεηε θαη κεηά πηέζηε ηα 2 κέξε καδί. Γηα λα επηηαρύλεηε ηε 
ζθιήξπλζε, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην KR ACTIVATOR NO. 9  Γηα λα επηηαρύλεηε ηε ζθιήξπλζε πιηθώλ 
όπωο PP, PE, Teflon ή ζηιηθόλε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην KR PRIMER NO. 7. 
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Υλικά και ζςνδςαζμοί ππορ κόλληζη KR GLUE 150 Κόλλα ζηιγμήρ 

Υλικό 
 

Μέηαιιν + 

Πιαζηηθό ++ 

Κανπηζνύθ + 

EPDM-Διαηνκεξέο + 

Ξύιν + 

Γπαιί/Κεξακηθό 
 

Γέξκα 
 

Σρόιηα           Γεληθήο ρξήζεο-Πιήξωζε κηθξνύ θελνύ 

+ Καηάιιειν ++ Ιδαληθό 

 
Απνζήθεπζε 

Γξνζεξό, μεξό θαη ζθνηεηλό κέξνο 
Βέιηηζηε ζεξκνθξαζία 6 ° C έωο 8 ° C 

 
Πληποθοπίερ  

Σςζκεςαζία Κωδικόρ 

 25 ηεκάρηα ζε θύζηγγεο ηωλ 5 g KR.150.PT5 

 25 ηεκάρηα ζε κπνπθάιη ηωλ 20 g KR.150.F20 

  

   

    

   

  

Άιια κεγέζε θαηόπηλ αηηήκαηνο 
 

 


