Klej UF 61.01 PD
OPIS PRODUKTU
UF 61.01 PD jest samoutwardzalnym
mocznikowo

-

klejem

Wyróżnia

formaldehydowej.

proszkowym

się bardzo

na

niską

bazie żywicy
emisją wolnego

formaldehydu, spełniającą przy pomiarze metoda analizy gazowej wg. normy EN 717-2
aktualnie obowiązujące wartości graniczne-E1. Znajduje zastosowanie przy klejeniu elementów
drewnianych lub drewnopochodnych,

oklejanie płyt, laminowanie, foliowanie na gorąco.

DANE TECHNICZNE
Właściwości:

E1 zgodnie z norma EN 717-2
C3 zgodnie z norma EN 12765

Forma dostawy:

Biało/brązowy proszek

Ciężar właściwy:

0,5 -0,6 gr/cm3

STOSOWANIE KLEJU
Proporcje mieszania:
2 części wagowe UF 61.01 PD zmieszać z 1-1,5 częścią wagową
zimnej wody. Po dokładnym wymieszaniu z woda przy użyciu wiertarki
UF 61.01 PD tworzy gładka, jednorodna, płynną, gęsta masę. Po krótkim
czasie dojrzewania ponownie wymieszać przed użyciem.

Żywotność mieszanki:

20°C
Około 3 godz.

Zużycie kleju:
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30°C
Około 2 godz

Folia:

40 - 100 g/m²

Fornir:

100 - 140 g/m²

Klejonka

120 - 160 g/m²

1

20-25 min, zależny od warunków zewnętrznych otoczenia:

Czas otwarty:

temperatury i wilgotności powietrza.
Docisk prasy:

W zależności od gatunku drewna jak i wymagań technologicznych:
0,2 - 0,5 N/mm² (2-5 kg/cm²).

Czas prasowania:

dla Forniru o grubości 0,6 mm
70°C min. 4 min
80°C min. 3 min
90°C min. 2 min
100°C min. 90 sek
110°C min. 60 sek

Czyszczenie:

Zalecana jest ciepła woda
Zaschnięty klej jest nierozpuszczalny, do usunięcia wyłącznie
mechanicznie.

OPAKOWANIA
UF 61.01 PD dostępny jest w następujących opakowaniach: worek
papierowy 25 kg
MAGAZYNOWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI
Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze od +5 do +20°C. Magazynowany w
odpowiednich warunkach zachowuje ważność przez 12 miesięcy od
daty produkcji.
INFORMACJE O ZAGROŻENIACH
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Powyższe informacje są efektem naszego doświadczenia praktycznego i noszą charakter orientacyjny, nie stanowią gwarancji własności produktu i nie
mogą być podstawa do reklamacji. Z tego powodu zastosowanie kleju w innych warunkach niż ujęte w niniejszej karcie
nie
gwarantują
uzyskania
optymalnych
rezultatów.
Producent
nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niezgodnego z zaleceniami zastosowania.
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