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Kestokol 93 AL

Kestokol 93 AL on kahekomponendiline
emulsioon-polümeerisotsüanaatliim, mis
sobib välisuste tootmises õigel viisil
eeltöödeldud alumiiniumi kleepimiseks
puidupõhiste laudade külge.
KASUTUSALA
Kestokol 93 AL + 93 AL kõvendi on kuumuse- ja veekindel emulsioonpolümeerisotsüanaatliim.Kestokol 93 AL + 93 AL kõvendi on
kahekomponendiline eriliim, mis on mõeldud asjakohaselt eeltöödeldud
alumiiniumi liimimiseks saepuruplaadi, vineeri või muude puidupõhiste
materjalide külge. Liim ei sobi kasutamiseks elektroonilisel anodeeritud
alumiiniumi puhul.
KASUTUSJUHIS
Lisage 15 kaaluosa liimi Hardener Kestokol 93 AL liimi Kestokol 93 AL 100
kaaluosasse ja segage hästi läbi, kuni saavutate ühtlase värvi. Kui segu
säilivusaeg möödub, hakkab see vahutama. Mahutis säilitamise aja jooksul saab
vanale segule lisada uuemat segu. Liimitavad pinnad peavad olema tolmu- ja
rasvavabad jne. Kontrollige, et liitmikud sobituvad hästi kokku. kandke liimi
ühtlaselt ühele küljele. Paigutage tükid kokku ja suruge neid vastamisi.
Seeriatootmisel tuleb kõigepealt täpsete pressimisaegade tuvastamiseks läbi
viia testid. Enne edasist masintöötlust tuleb detaile veidi aega ladustada, et
saavutada liitmiku maksimaalne ühendustugevus. Liitmiku lõplik tugevus ja
veekindlus saavutatakse 7 päeva jooksul.
LISATEAVE
Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel.
Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused
kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust
mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge
kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või
kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata.
Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab
testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

SEGAMISSUHE

100 : 15 (100 kaaluosa liimi Kestokol 93 AL + 15
kaaluosa kõvendit Kestokol 93 AL)

VISKOOSSUS

5500 mPas (Brookfield RVT 20 ºC)

SEGU VISKOOSSUS

8500 mPas (Brookfield RVT 20 ºC)

SEGU VÄRV

helebeež

VALMISSEGU KASUTUSAEG

Segu säilivusaeg mahutis on maksimaalselt u 60
min (20 °C)

AVATUD AEG

4 - 8 min (tootekulu 130 - 160 g/m²)

TARBIMINE

130 - 160 g/m

PRESSIMISAEG

vähemalt 20 min (20 °C)

MINIMAALNE KIHI
MOODUSTUSTEMPERATUUR

+ 5 °C

PUIDU NIISKUSESISALDUS

6 - 15%

LADUSTAMINE

Avamata mahutites üle +1 °C 12 kuud. Juhul kui
toode on pikalt seisnud, segage seda enne
kasutamist.

KESKKOND JA OHUTUS
Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage
turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi
kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

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

