ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
›
›
›
›
›

Θερμόκολλες για όλες τις συγκολλητικές μηχανές και τα υλικά
περιθωρίων
Μεγάλη σταθερότητα στο καζάνι , δεν καίγονται
Μικρότερη ανάγκη για καθαρισμό – καθαρή συγκόλληση
Πλήρες πακέτο κολλών και καθαριστικών με καινοτόμα προϊόντα
Οικονομικά προϊόντα με απόδοση και ποιότητα

EVA Technology
Συσκευασία

TECHNOMELT
KS 207
25 kg PE/Paper bag

TECHNOMELT
KS 220/1
25 kg PE/Paper bag

TECHNOMELT DORUS
KS 351
25 kg PE/Paper bag

Βάση

EVA

EVA

EVA, καθαρή - διάφανη

Ρευστότητα (Brookfield,

55,000 mPas

circa 90,000 mPas

75,000 mPas

Σημείο μαλακώματος

95 oC

105 οC

110 oC

Ράουλο

190 - 210°C

180 - 190°C

190 - 200°C

Καζάνι

180 - 200°C

180 - 190°C

180 - 200°C

Ταχύτητα μηχανής

Μέση - γρήγορη
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PVC, ABS, PP thick
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Διαθέσιμα χρώματα

φυσικό , λευκό

φυσικό

διάφανο, λευκό

Αντοχή στη θερμότητα

Αντοχή δοκιμασμένη σε Αντοχή δοκιμασμένη σε Αντοχή δοκιμασμένη σε
ταινία καπλαμά οξιά 0.6 ταινία καπλαμά οξιά 0.6 ταινία καπλαμά οξιά 0.6
mm 85°C (Henkel method) mm 85°C (Henkel method) mm 90°C (Henkel method)

Χαρακτηριστικά

Γρήγορη στο λιώσιμο,
Γρήγορη στο λιώσιμο,
πολύ καθαρή στο δούλεμα εύκολη στην χρήση, πολύ
ακόμη και σε ψηλές
καλή στην επάλειψη,
ταχύτητες, δίνει λεπτή
πολύ καλή ακόμη και στις
γραμμή συγκόλλησης.
αργές μηχανές 8-10
m/min

Προϊόν

200°C)

Για όλα τα υλικά και τις
μηχανές, ίσια περιθώρια,
soft forming και ξύλινα
πηχάκια, λεπτή γραμμή
συγκόλλησης, μεγάλη
αντοχή στη θερμοκρασία.
Σταθερή στο καζάνι.

PUR Technology
Συσκευασία

TECHNOMELT
PUR 270/7
16 kg χ/β (8 x 2 kg)

TECHNOMELT
PUR 270/3
16 kg χ/β (8 x 2 kg)

TECHNOMELT
PUR 270/9 ME
16 kg χ/β (8 x 2 kg)

Βάση

PUR

PUR

PUR

Σημείο μαλακώματος

Ring & Ball
68°C
Brookfield, 150°C,
40,000 mPas

Κofler
60°C
Brookfield, 150°C,
50,000 mPas

Ring & Ball
60°C
Brookfield, 150°C,
55,000 mPas

Ράουλο

120 - 140°C

135 - 150°C

130 - 150°C

Καζάνι

120 - 140°C

135 - 150°C

130 - 150°C

Ταχύτητα μηχανής

μέση - γρήγορη

μέση - γρήγορη

μέση - γρήγορη

Softforming
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Ξύλινο πηχάκι
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Καπλαμάς
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Mελαμίνη
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PVC, ABS, PP thin
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PVC, ABS, PP thick

++
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Διαθέσιμα χρώματα

διάφανη, άσπρη

διάφανη , άσπρη

διάφανη, άσπρη

Αντοχή στη θερμότητα

Αντοχή σε ταινία καπλαμά
οξιάς 0.6 mm > 150°C
(Henkel method)
Γρήγορη στο λιώσιμο,
καθαρή στο δούλεμα,
πολύ υψηλή αντοχή στην
θερμοκρασία και την
υγρασία, λεπτή γραμμή
συγκόλλησης, χαμηλή
θερμοκρασία εφαρμογής.

Αντοχή σε ταινία καπλαμά Αντοχή σε ταινία καπλαμά
οξιάς 0.6 mm > 150°C
οξιάς 0.6 mm > 150°C
(Henkel method)
(Henkel method)
Γρήγορη στο λιώσιμο,
MicroEmission, χωρίς
καθαρή στο δούλεμα,
σήμανση επικινδυνότητας
πολύ υψηλή αντοχή στην για όλες τις μηχανές και
θερμοκρασία και την
υλικά, καθαρή στο
υγρασία, λεπτή γραμμή δούλεμα, σταθερή
συγκόλλησης, δυνατό
στο καζάνι.
αρχικό άρπαγμα.
Πολύ Οικονομική.

Name

Ρευστότητα

Χαρακτηριστικά

Χημικοί δεσμοί με την βοήθεια
Δεν επανενεργοποιούνται στα θερμικά tests
της υγρασίας μεταξύ της
ταινίας περιθωρίων και του
Οι δεσμοί δεν επηρεάζονται από την υγρασία
ξύλου

✓
✓

Πολύ μεγάλη αντοχή (ευκαμψία) στο κρύο

✓

Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες και τα καθαριστικά

✓

Γενικής χρήσης – Ακόμη και με πολύ δύσκολα περιθώρια

✓

Κόστος

Επιλέξτε την τέλεια λύση για τις δικές σας ανάγκες:

PUR
EVA
unfilled
✓ Λεπτή γραμμή
συγκόλλησης

EVA
✓ Καθαρή στο δούλεμα
✓ Σταθερή στο καζάνι
✓ Δυνατό αρχικό
άρπαγμα

✓ Μικρή κατανάλωση
✓ Καθαρή στο δούλεμα
✓ Σταθερή στο καζάνι
✓ Δυνατό αρχικό
άρπαγμα

✓ Ασύγκριτη αντοχή
στην υγρασία
✓ Αντοχή στην
θερμοκρασία μέχρι
150°C
✓ Τέλεια συγκόλληση
✓ Λεπτή γραμμή
συγκόλλησης
✓ Χαμηλή κατανάλωση
✓ Καθαρή στο δούλεμα
✓ Σταθερή στο καζάνι
✓ Δυνατό άρπαγμα

Απόδοση

Τελειοποιείστε την ποιότητα και την απόδοση:
Με τις θερμόκολλες TECHNOMELT !
Διανομή από:
STEROPAL
17o χλμ. Θεσ/νίκης – Κιλκίς
Τ.Θ. 68 – Τ.Κ. 57018
ΤΗΛ : 2394032222 FAX : 2394033003
www.steropal.gr
info@steropal.gr

