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BONCUK TUTKAL Otomatik kenar bantlama makineleri için EVA 
bazlı, erime özellikli boncuk tutkal.

Özellikler:
Mükemmel erime hızı, açık kalma süresi ve viskozitesiyle 
çok yönlü bir üründür.

Kullanım alanları:
Polyester, melamin bazlı, plastik laminat, PVC ve astarlı 
ABS kenar bantlarının yapıştırılması için kullanılır.

Art.-Nr. 0892 125 036 ürün ile ahşap kenar bandı da 
yapıştırılmaktadır.

Uyarı:
 İstenilen sonucun alınabilmesi için mevsim değişikliklerinde 
silindir sıcaklığı sık sık kontrol edilmelidir. Sıcaklığın uygulama 
için önerilen değerin altında kalması halinde tutkalın açık 
kalma süresi kısalabilir ve yapıştırmada olumsuz sonuçlar 
yaratabilir. Sıcaklığın önerilen değerlerin üzerinde olması 
durumunda yapıştırıcının zarar görmesi ve dolayısıyla renginin, 
viskozitesinin ve yapışma etkisinin bozulması söz konusudur. 
Soğuk veya nemli yüzeylerde yapıştırma yapılması açık kalma 
süresinin kısalmasına sebep verir ve yapıştırma işlemini olumsuz 
etkiler. Çalışmaya belli bir süre ara verilmesi durumunda 

haznedeki sıcaklığın 30º - 40ºC düşürülerek tutkalın 
performans kaybı önlenebilir. Sıcak ürünle temas termal 
yanıklara neden olur. Uygulama esnasında ortamın iyice 
havalandırıldığından emin olunuz. Düzgün etiketlenmiş 
kaplarda saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
muhafaza ediniz.

Depolama:
Orijinal ambalajında, 20ºC sıcaklıkta 24 ay raf ömrü vardır. 
Depolama süreci boyunca yer ile teması mutlaka kesilmelidir.

Art.-Nr. 0892 125 034 0892 125 035 0892 125 036
İçerik 25 kg 25 kg 25 kg
Renk Beyaz Natürel Sarımsı Transparan
Ambalaj Çuval Çuval Çuval
Yapı Granül Granül Granül
190°C‘de erime endeksi 130 - 170 g/10 dak. 130 - 170 g/10 dak. 140 - 185 g/10 dk.
Yumuşama sıcaklığı (halka ve bilye) 90 - 100°C 90 - 100°C 99 - 108°C
Hazne sıcaklığı 160 - 180°C 160 - 180°C 170 - 190ºC
Silindir Sıcaklığı 190 - 200°C 190 - 200°C 200 - 220ºC
Yapıştırılacak malzemenin nem oranı % 8 - 10 % 8 - 10 % 8 - 10  
İdeal çalışma hızı 10 - 30 m/dak. 10 - 30 m/dak. 20 - 30 m/dk.
Uygulanacak baskı 3 - 5 kg/cm2 3 - 5 kg/cm2 3 - 5 kg/cm2   

Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmış olup sadece tavsiye niteliğindedir. Uygulanmadan önce test edilmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için teknik bilgi formuna bakın.


