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CARMYFIX CM–888 
ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  

 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

Κόλλα διαλυτών με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης.   
 
 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ    

 
Κόλλα υψηλών στερεών κατάλληλη για συγκόλληση φο-
ντιών σε σόλες από πολυουρεθάνη, PVC, θερμοπλαστικές 
(TR) και SBR με καλή αρχική συγκόλληση. Κατάλληλη για 
φουσκωτά σκάφη και στολές δυτών από PU. 

  
 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

 
Πριν τη συγκόλληση απαιτείται η κατάλληλη προεργασία 
των επιφανειών (PRIMER TR για θερμοπλαστικές, ή SBR 
σόλες, ή PRIMER PU για σόλες από πολυουρεθάνη και κα-
λό ξύσιμο στο δέρμα). Η προσθήκη σκληρυντή 5% δίνει 
αντοχή στη θερμότητα. Απλώστε ισόπαχο στρώμα κόλλας 
και στις δύο επιφάνειες και αφήστε να στεγνώσει για 10-15 
min. Αμέσως μετά κολλήστε θερμαίνοντας στους 60°C και 
πιέζοντας τις δύο επιφάνειες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση 
επιτυγχάνεται μετά από 48 h. Συνιστάται καλή ανάδευση 
του περιεχομένου πριν τη χρήση. 

  
Η CARMYFIX CM-888 μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 12 
μήνες σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ 

Χρώμα εμφάνιση   Πολύ ελαφρά κιτρινωπό υγρό με 
διαφανές φιλμ 

Ιξώδες (cps) Brookfield Viscometer RVT            
(10 rpm - spindle 3 - 20°C) 3500 ± 500 

Ειδικό βάρος (gr/ml) (20°C) 0,86 ± 0,03 
Συνολικά ενεργά συστατικά (%)  18,5 ± 1 
Χρόνος στεγνώματος (min)  10 - 15 
Θερμοκρασία αναγέννησης (°C)  50 - 60 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του 
παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εται-
ρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις ανα-
γραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να 
ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των 
προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπο-
ρικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

 

 
 

 


