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      TURBOBOND KLAR

PRODUKTBESKRIVNING
Turbobond klar är en neutralhärdande foglim baserade på modifierade silan polymerer.
Den innehåller inga lösningsmedel och isocyanater och är helt luktfri.
Turbobond är en klar, high model lim och tätningsmaterial som härdar med atmosfärs
fukt och bildar ett flexibel gummi.
Den bevarar alla elastiska egenskaper och vidhäftning med tiden och förblir stabila utan 
att påverkas av atmosfäriska ämnen.

TILLÄMPNINGAR
Turbobond klar har god vidhäftning utan primer på ytor som normalt används i 
konstruktion:
glas, aluminium, trä, metall, glas, förglasat ytor, keramik, etc.
Turbobond klar  kan användas på fuktiga ytor med en god vidhäftning.
Turbobond klar rekommenderas för tätning av:
- Industri produkter
- Byggnader, kylrum och luftkonditionering.
- Inom marin industri
- Kök och badrum
- Metallförbinder lederna
- Limning av glas till metall 
- Alla material vilka är känsliga för lösningsmedel
- Material utsätts för vibrationer
- Alla applikationer där en transparent kitt behövs

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Ytor som skall tätas måste vara rena och torra, fria från damm och fett som kan orsaka 
en bristfällig fästyta.
Rengöring av ytorna bör ske med lämpliga produkter för varje enskilt fall och tillverka-
rens instruktioner och rekommendationer ska följas.
Om osäkerhet finns, rekommenderas några tester i fallet att någon primer behövs.
Turbobond klar kan övermålas . Vi rekommenderas vattenbaserade färger, på grund av
till det stora antalet färger, föreslår vi en tidigare kompatibilitetstest
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TEKNISKA DATA
De viktigaste fysiska egenskaper innan härdning är följande:
Aspect Tixotrop pasta
Färg:     Transparent
Specifik vikt:   1,03 g / cm3
Dammtorr:    4 -7 min.
Appliceringstemperatur: + 5 ° C till + 40 ° C
Efter härdning:
Användningstemperatur: - 30 ° C till + 80 ° C

Mekaniska egenskaper:
Hårdhet Shore A ISO 868  50
Modul vid 100% ISO 37  1,30 MPa
Draghållfasthet ISO 37  2,00 MPa
Brottöjning ISO 37   200%

LAGRING:
OLIBOND CRYSTAL levereras i 290 ml patron.
Den har en hållbarhet på 12 månader lagras i en torr plats vid eller under + 25 ° 
C i originalförpackningen .

FÖRSIKTIGHET:
Skydda ögonen och huden från all kontakt.
Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare om 
det behövs.
Förvaras oåtkomligt för barn.


