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COLTACK
COLTACK este un adeziv gata de utilizare, cu aplicare la rece, reactiv cu un modul inalt,
pe baza de bitum, rasina poliuretanica si solventi volatili.
Produsul contine o cantitate semnificativa de materii prime biorezultate din domeniul
vegetal

Domeniul de utilizare

.

COLTACK este utilizat:
-

Pentru alipirea panourilor izolatiei termice precum spumele celulare (polistiren
expandat, poliuretan, sau poliizocianat) sau vata minerala
Pentru renovarea hidroizolatiei vechi
Pentru mici reparatii, cum ar fi acoperiri bituminoase pe suport metalic, lemnos, sau
poliesteric.

Toate utilizarile sunt descrise in Ghiduri tehnice sau Agremente Tehnice SOPREMA.
Pentru mai multe detalii se vor consulta instructiunile tehnice specifice.

Caracteristici

.
COLTACK

Aspect

Pasta neagra fluida

Miros

Hidrocarburi

Continut uscat (NF EN ISO 3251)

88 %

Densitate la 25°C (NF T 30-020)

1000 kg/m3

Punct de aprindere (ASTM D 56)

17 ° C

Vascozitate la 20° C

Aproximativ 150 Po

Uscat la atingere

< 6 ore

Rezistenta maxima

Dupa 7 zile

Proba de aderenta la tractiune
perpendiculara pentru izolanti EPS
(PSE) / PUR (5 mm / min. 20x20 cm)

Ruperea se va produce prin masa izolantului

Vascozitatea este declarata cu tiltu informativ
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Ambalare

.

Recipient

Cutii de 25 kg

Consum aproximativ

Pe suprafete plane 200 pana la 300 g / m 2

Depozitarea

Produsul se poate depozita pana la 12 luni,
se va asigura pastrarea la temperaturi intre
5 °C si 40 °C , in recipienti sigilati(intorsi
invers) , departe de razele solare.

Execuţie

.

COLTACK se aplica in benzi (cu ajutorul unei cutii metalice pentru udat) sau turte pentru
adeziunea panourilor termoizolante. Suprafata trebuie sa fie curata si fara elemente
neaderente.
Curatarea uneltelor :
Solventi petrolieri (de ex : White Spirit, Xilen)

Indicaţii particulare

.

Igienă, siguranţă şi protecţia mediului :
-

Inflamabil! Pastrati la distanta de foc deschis sau scantei , in timpul folosirii!
Nu fumati in timpul utilizarii produsului!
Depozitati produsul intr-o zona racoroasa, ventilata, departe de raze solare
Asigurati-va ca recipientul este bine inchis, dupa folosire.
A nu se arunca deseurile rezultante in sistemul de canalizare!
Daca se va folosi foc deschis, asigurati-va ca toate cutiile , goale sau pline, sunt
tinute la o distanta de siguranta de minim 10 m.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Fişa Tehnică de Securitate.
Trasabilitate:
Trasabilitatea produsului este asigurată mulţumită codului de fabricare prezent pe ambalaj.
Controlul calităţii:
SOPREMA acordă întotdeauna o importanţă primordială calităţii
produselor sale, iar din acest motiv, a implementat un sistem de
management integrat ISO 9001 , ISO 14001 şi OHSAS 18001:2007.
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