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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κόλλα σύνθεσης πολιουρεθάνης που συγκολλά σχεδόν τα πάντα! Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, 
ταχυστέγνωτη. Η ειδική της σύνθεση προσφέρει ιδιότητες διόγκωσης ώστε να διεισδύει και να γεµίζει 
ανοίγµατα ή κενά σηµεία εξασφαλίζοντας ακατανίκητη συγκόλληση και κάλυψη 3 φορές περισσότερο 
από τις άλλες κόλλες. Ειδική για αδιάβροχη συγκόλληση σύµφωνα µε προδιαγραφές BS EN204 
κατάταξη D4 σχεδόν σε κάθε επιφάνεια.  

 Αδιάβροχη σε βαθµό D4 
 Μέγιστη προστασία ενός συστατικού πολυουρεθάνης 
 Άριστη χηµική αντοχή 
 Εξαιρετική ικανότητα σύνδεσης 
 Μπορεί να βαφεί 
 Ταχείας δράσης 
 ∆ιογκώνεται ελαφρώς κατά την εφαρµογή για καλύτερες επιδόσεις 
 Εύκολη εφαρµογή 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και θαλάσσιο περιβάλλον. Κολλά σχεδόν τα πάντα! Ξύλο, 
κόντρα πλακέ, laminate, µέταλλα, γυαλί, κεραµικά, µάρµαρα, πολυουρεθάνη, διογκωµένο 
πολυστυρένιο, µπετό, πέτρα, τούβλα, γυψοσανίδα.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σύνθεση:    Πολυουρεθάνης 
Χρόνος εργασίας:  10 λεπτά 
Χρόνος στεγνώµατος: 30-60 λεπτά , σταθεροποίηση µετά από 1-2 ώρες.  
Πλήρης ισχύς:   24 ώρες 
Συσκευασίες:   125ml, 250ml, 500ml 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προετοιµασία επιφάνειας:  Οι επιφάνειες προς συγκόλληση πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρές ουσίες ή άλλη µόλυνση. Η µια από τις επιφάνειες πρέπει να είναι πορώδης. Τρίψτε ελαφρώς µη 
πορώδεις επιφάνειες.   
Εφαρµογή: Για µέγιστη συγκόλληση και ταχύτερο αποτέλεσµα, ελαφρώς νοτίστε την επιφάνεια µε 
ένα νωπό µε νερό πανί. Απλώστε µια λεπτή και οµοιόµορφη στρώση κόλλας στην µια µόνο επιφάνεια. 
Ενώστε τις αµέσως ασκώντας συνεχή πίεση, κατά προτίµηση µε την βοήθεια σφιγκτήρα. Σε συνθήκες 
χαµηλής θερµοκρασίας µπορεί να καθυστερήσει ο χρόνος στεγνώµατος.  
Σκουπίστε το πλεόνασµα της κόλλας όσο είναι ακόµα υγρή µε ένα στεγνό πανί. Καθαρίστε τον αφρό 
που υπερχειλίζει προτού στερεοποιηθεί, µε ασετόν. Αν έχει στερεοποιηθεί µπορεί να καθαριστεί µε 
αιχµηρή σπάτουλα ή µαχαιράκι.   
∆ιατηρείστε τη συσκευασία κλεισµένη ερµητικά σε θερµοκρασία 5-25οC. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Επιβλαβές. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε µε καθαρό νερό για 
15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό. Μην 
εισπνέετε αναθυµιάσεις. Επιβλαβές στην εισπνοή. Σε περίπτωση µη επαρκούς εξαερισµού φορέστε κατάλληλο 
εξοπλισµό αναπνοής. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε άµεσα ιατρική συµβουλή (αν 
δυνατόν δείξτε την ετικέτα). Αποφύγετε παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Φοράτε γάντια. Σε περίπτωση επαφής 
µε το δέρµα, ξεπλύνετε µε τρεχούµενο νερό για τουλαχ. 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συµβουλή εάν εµφανιστούν 
καψίµατα ή αν είναι εµφανής δηλητηρίαση. Πλύνετε καλά τα χέρια µε νερό και σαπούνι ή κατάλληλο καθαριστικό 
µετά την χρήση. Κρατήστε το µακριά από παιδιά.  

 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. 
(+30) 210 9425425 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

MULTI SURFACE GLUE 
Αδιάβροχη Κόλλα Πολυουρεθάνης Πολλαπλών 

Εφαρµογών 

Κωδικός      09_367 


