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ADEZIV PENTRU LIPIREA SITELOR – FRAME ADHESIVE-FAST
Adeziv bi-component utilizat pentru lipirea sitei serigrafice
ULANO FRAME ADHESIVE-FAST este un adeziv bi-component utilizat la lipirea sitei serigrafice pe rame din lemn, aluminu, oţel şi
fier galvanizat, având o rezistenţǎ ridicatǎ la chimicale. Poate fi aplicat uşor, cu o pensulǎ.
ULANO FRAME ADHESIVE-FAST se usucǎ repede, fiind ulterior rezistent la aproape toate tipurile de cerneluri serigrafice şi agenţi de
curǎţare.
Stratul de adeziv nu provoacǎ fragilitate şi nu taie sita dacǎ a fost aplicat din greşealǎ pe suprafaţa interioarǎ a ecranului.
APLICAREA

Înainte de utilizare, îndepǎrtaţi de pe ramǎ toate urmele de adeziv mai vechi. Acest proces nu este
necesar dacǎ stratul anterior de adeziv este uniform, fǎrǎ discontinuitǎţi.
Înainte de utilizare, mixaţi cele douǎ componente.
Proporţia de amestec este: 100 grame Frame Adhesive Fast : 20 g Frame Adhesive Fast Catalyst
Amestecaţi ambele componente bine şi aplicaţi în urmǎtoarele 45 minute. Folosind presiune,
aplicaţi amestecul cu o perie durǎ pe suprafata de sitǎ ce trebuie lipitǎ. Pentru sitele foarte fine
(mai dese de 100 fire/ cm) amestecul poate fi diluat cu puţin ULANO FRAME ADHESIVE
REDUCER.
Timpul de uscare depinde în mod special de:
- sita ce trebuie lipitǎ
- cantitatea de adeziv aplicatǎ
- temperatura camerei.
Efectuaţi teste pentru a determina cele mai bune condiţii.
Indicatori pentru temperaturi de 20 °C:
Sita
110 - 40
51 - 70
21 - 140

Timp în unitatea de întindere
Aprox. 7 min
Aprox. 10 min
Aprox. 15 min

În timp ce o rezistenţǎ relativ bunǎ la apǎ şi la majoritatea solvenţilor este obţinutǎ dupǎ 1 orǎ,
rezistenţa totalǎ va fi atinsǎ numai dupǎ un timp total de uscare de aprox. 24 ore.
DURATA DE VIAŢǍ

Cu un adaos de 20 % ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST aproximativ 45-70
minute (în funcţie de temperatura camerei şi de cantitatea de adeziv amestecatǎ)

DILUAREA

ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER

CURǍŢAREA

se poate face cu ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER- dacǎ amestecul nu s-a întǎrit

CULOAREA

ULANO FRAME ADHESIVE- FAST – fǎrǎ culoare
ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST – verde

PUNCTUL DE
APRINDERE

ULANO FRAME ADHESIVE- FAST – APROX. -18 °C
ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST – APROX. - 4 °C

PROTECŢIA MUNCII/
PROTECŢIA MEDIULUI

Când lucraţi cu ULANO FRAME ADHESIVE- FAST sau ULANO FRAME
ADHESIVE CATALYST asiguraţi o ventilaţie corespunzǎtoare în zona de lucru.
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Ţineţi produsul departe de orice sursǎ de aprindere.
Nu fumaţi în timp ce utilizaţi acest produs.
Vǎ rugǎm sǎ luaţi în considerare datele oferite de Fişa de siguranţǎ.

DEPOZITAREA

Timp de depozitare: 1 an la 20 – 25 °C
Dacǎ a fost afectat de îngheţ, consistenţa ULANO FRAME ADHESIVE- FAST poate fi ca un
gel. Încǎlziţi pânǎ la temperatura camerei si amestecaţi pânǎ va ajunge la consistenţa normalǎ.
Îngheţul şi încǎlzirea ulterioarǎ nu au nici o infuenţǎ asupra puterii de lipire.

