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Novaflex 9000

Novaflex 9000 on lahustipõhine liim
jalatsitaldade liimimiseks.
•
•
•
•

KASUTUSALA
Novaflex-liimid on lahustipõhised polüuretaanliimid, mis moodustavad elastse
ja tugeva liimliite. Novaflex 9000 liimid tagavad taldade liimimisel tugeva
esialgse nakke. Mõlemad liimid sisaldavad ainet, mis on nähtav UV-valguses.
Novaflex 9000/Machine on välja töötatud masinaga paigaldamiseks. Selle
tiksotroopse valemi tõttu saab liimi lihtsasti ja kenasti paigaldada ning see ei
voola. Seetõttu saab liimi paigaldada täpselt tallaservale. Sobib naha, puidu,
metalli, tekstiili, polüuretaani (PUR), polüvinüülkloriidi (PVC) ja halogeenitud TRPrimer‘i, vulkaniseeritud naturaalkummi ja sünteetilise kummi segude
liimimiseks. Kasutatakse koos TR-primer‘iga. Lisateavet kasutamise kohta leiate
toote andmelehelt.

Tolueenivaba
Hea algnake
Elastne ja tugev liide
Sisaldab UV-valgusele nähtavat ainet.

SIDEAINE TÜÜP

Lahustipõhine polüuretaan

ERIKAAL

0,84 kg/dm³

VISKOOSSUS

3500 mPas

KASUTUSTEMPERATUUR

Aktiveerimistemperatuur +70–80 °C

LADUSTAMINE

Avamata nõudes 12 kuud temperatuuril +20 °C.

KASUTUSJUHIS
Liidetavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad ning vajaduse korral lihvitud
ja/või eeltöödeldud. Liim laotatakse mõlemale pinnale harja, pahtlilabida või
automaatse paigaldamise seadmega. Liimikelmega taldu võib sõltuvalt
säilitustemperatuurist- ja tingimustest hoida 3–12 nädalat. Pärast liimi
laotamist tuleb sellel lasta kuivada ja seejärel panna tallad kuumutuse teel
aktiveerimise meetodil kokku. See parandab liite kuumus-, kemikaali-, õli-,
määrdeaine- ja plastifikaatorikindlust. Täpsemaid juhiseid kõvendi kasutamise
kohta leiate toote eraldi andmelehelt (kõvendi Kovete K). Vedeldi ja tööriistade
pesemine: atsetoon.
LISATEAVE
Sellel tootelehel esitatud teave põhineb meie katsetel ja meie praktilistel
teadmistel. Tehnilised andmed on määratletud standardsetes tingimustes.
Variatsioonid kohalikes töötingimustes mõjutavad toote sooritusvõimet ja
tulemust. Tulemus sõltub seega tugevasti töötingimustest. Tagame meie
toodete hea kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedijuhtimise süsteemile. Tootja ei
vastuta toote eest, kui seda kasutatakse valesti, ega valitsevate tingimuste eest,
mille üle meil puudub kontroll. Sel juhul ei vastuta me lõpptulemuse eest.
Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks.
KESKKOND JA OHUTUS
Toode sisaldab kergesti lenduvaid, väga süttivaid lahusteid. Vältige toote
asjatut kokkupuudet nahaga ja kokkupuudet värske tootega – kandke
kaitsekindaid. Vaadake kemikaali ohutuskaarti. Teavet toote ja pakendi
utiliseerimise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.

KIILTO EESTI OÜ, LÄIKE TEE 4, RAE VALD, HARJUMAA, 75312, TEL. +372 603 1900, kiilto@kiilto.ee www.kiilto.ee

