Klej do płyt op. 1 kg

KLEJ/K-84

Cena:

25,00 zł
EAN:

5901350030899
Opis:

Klej do płyt izolacyjnych jest klejem
specjalnym do użytku w ochronie
przeciwpożarowej i technice wysokich
temperatur.

Wysyłka paczką

przelew - 13,00 zł
za pobraniem - 18,00 zł
Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Waga (kg)

1,0

Elementy montażowe do zabudowy

klej

Zalety
Klej do płyt izolacyjnych jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice
wysokich temperatur. Klej jest używany do sklejenia płyt izolacyjnych. Stosowany jest jako pomoc
montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych
materiałów, jak i ich kombinacji. Klej nadaje się też do klejenia betonu i gazobetonu, z dodatkowym
umocnieniem mechanicznym. Używa się go również do uszczelniania kanałów wentylacyjnych oraz
jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się go wewnątrz pomieszczeń, w których nie
występuje wilgoć.

CHARAKTERYSTYKA:

Stan zyczny: ciekły
Forma dostawy: płynna pasta
Barwa: szara
Zapach: prawie bezwonny
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: >100°C
Temperatura zapłonu: nie stosuje się
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Wybuchowość: nie stosuje się
Granice wybuchowości: nie stosuję się
Właściwości sprzyjające zapaleniu: nie stosuje się
Ciśnienie par: ~ 23 bar
Gęstość (w 20°C): 1,7 kg/dm3
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Odczyn pH (w 20°C): ~ 12
Test rozpuszczalności: nie stosuje się
Lepkość (w 20°C): lepka
Zawartość rozpuszczalnika: nie stosuje się.

Zwrot
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia.
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