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Kiiltomelt 2535

Універсальний термоплавкий клей

• Тривалий час відкритої витримки
• М1-надзвичайно низька емісія летючих речовин у
повітря

• Екологічно безпечний-екомаркування Nordic Ecolabel
(скандинавський лебідь)

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Термоплавкий клей, що використовується у швидких палітурних верстатах
для бокового склеювання. Крім того, завдяки тривалому часу відкритої
витримки й швидкому схоплюванню, Kiiltomelt 2535 можна також
використовувати для склеювання збірних конструкцій. Усі компоненти
клею відповідають вимогам до пакування продуктів харчування Управління
з контролю за якістю продуктів харчування й медикаментів 175.105. Клей
відповідає вимогам до матеріалів і предметів, призначених для прямого
або непрямого контакту з продуктами харчування згідно з рамковим
положенням (ЄС) № 1935/2004, нормам належних виробничих практик (ЄС)
№ 2023/2006, Закону щодо продуктів харчування L 23/2006, а також нормам
(ЄС) 10/2011 щодо пластикових матеріалів.

ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

EVAC

КОЛЬОРИ

Світло-жовтий

ТОЧКА РОЗМ'ЯКШЕННЯ

69 °C (DIN 52011)

В'ЯЗКІСТЬ

1800 мПа·с, 160 °C, 100 с-¹

ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ

Тривалий

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

150... 180 °C

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Рекомендовані методи нанесення – сопло, диск або маніпулятор.

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

10 кг

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на
результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено
для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за
інших умов роботи. Крім того, на результат значною мірою впливають
методи роботи. Наша система керування якістю гарантує високу якість
наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або
умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у
випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання.
Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи.
Користувач має перевірити продукт на придатність для певного
застосування.

ЗБЕРІГАННЯ

За умови зберігання в контейнері, що не
відкривався, за макс. температури +40 °C,
протягом 36 місяців

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні
рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації
продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.
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