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TEC™ 149
Uniwersalny klej do
sztucznej trawy

ZALETY
dobra stabilno
odporny na trudne warunki pogodowe
elastyczna folia samoprzylepna
bez rozpuszczalników
kolor zielony
GISCODE RU 1

YWANIE
Klej przeznaczony do dywanów ze sztucznej trawy do przyklejenia na po czeniach oraz na linii gry na poliestrowej ta mie
(TEC Tape 100 LUB 300 mb) do u ytku wewn trznego i zewn trznego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Baza:
Kolor:
Konsystencja
sto mieszaniny
Substancja czyszcz ca
Udzia w mieszaninie
Mieszanina powinna zosta zu yta w ci gu
Czas na roz enie na powierzchni
Metoda nak adania
Zu ycie
Czas utwardzania
Termin wa no ci
Warunki przechowywania
Wra liwy na zimno
Oznakowanie zgodnie z przepisami odno nie
produktów niebezpiecznych

Komponent A - 149 2C
Poliuretan
Zielony
pasta
Ok.165 g/cm³
Helmitin 694
100 porcji wagowych
Ok.60-70 minut*
Ok.90 minut*
Szpachla z bata np. TKB/B2-B3, zale nie od
rodzaju pokrycia gruntu
800-1000 g/m², w zale no ci od rodzaju
pod a
Ok. 12 godzin
Ok. 12 miesi cy
Dobrze zamkni te w normalnej temperaturze
otoczenia
nie
Brak

* W y ej wymienione warto ci zosta y ustalone laboratoryjnie i nale y je traktowa orientacyjnie, bior c pod uwag mo liw zmienno
wilgotno itp.).

POD

Komponent B – Swift 9530
Izocyjanian
br zowy
Ca.180 mPas

10 porcji wagowych

Dobrze zamkni te w normalnej temperaturze
otoczenia
Xn
Patrz: etykieta dot. bezpiecze stwa produktu

warunków stosowania (ch onno

pod

a, temperatur ,

E

Pod e musi by wytrzyma e na obci enie i odpowiednie jako grunt do uprawiania sportów, pozbawione wad. Musi by
mo liwo ods czenia wody. Pod e musi by twarde i zwi e, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.
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WARUNKI U YCIA
Temperatura spoiwa, otoczenia, pod a i pow oki powinna wynosi od 15 do 25 stopni Celsjusza, wilgotno wzgl dna powietrza
nie powinna przekracza 80%. Ni sze temperatury wp ywaj niekorzystnie na konsystencj spoiwa, w zwi zku z tym czas wi zania
jest wyd ony. Wy sze temperatury sprawiaj , e spoiwo staje si bardziej wodniste, w zwi zku z tym nale y u
wi kszej ilo ci
spoiwa. Przy wy szych temperaturach, przygotowana mieszanina spoiwa i utwardzacza musi by na ona bardzo szybko.
Nie nale y przygotowywa mieszaniny podczas deszczu ani we mgle. Dla takich warunków pogodowych zalecamy
zastosowanie kleju TEC 160 2K.

ZASTOSOWANIE
Dok adnie zmiesza spoiwo i utwardzacz, do otrzymania jednolitej mieszaniny za pomoc wiertarki elektrycznej. Nie u ywa tych
cz ci spoiwa, które klej si na brzegach. Lepiej przela spoiwo do czystego wiadra i jeszcze raz dobrze wymiesza . Nie
przygotowywa wi kszych porcji spoiwa ni takie jakie mog zosta zu yte przez nie wi cej ni 70 minut. Wy sze temperatury
przyspieszaj utwardzanie si mieszaniny, a niskie temperatury spowalniaj utwardzanie.
Pow oka z syntetycznej trawy powinna by po ona na pod u, brzegi nale y przyci i odsun pokrycie pod a. Spoiwo nale y
na
na ta
poliestrow (TEC Tape 100 LUB 300 mb). Ilo spoiwa jest zale na od struktury pow oki.
Natychmiast po naniesieniu spoiwa, pow oka pokrywaj ca pod e mo e by za ona w ci gu oko o 90 minut (przy 23 st.
Celsjusza i 65% wilgotno ci powietrza, wie o przygotowana mieszanina). Czas instalacji jest zale ny od temperatury otoczenia,
wilgotno ci powietrza i temperatury pow oki. Je li pow oka zostanie po ona pó niej ni w ci gu 90 minut, nie mo na
zagwarantowa wytrzyma ci po czenia. Po za eniu warstwy sztucznej trawy nale y j utwardzi lub wyrówna walcem. Ta
sama procedura ma zastosowanie przy zak adaniu oznaczenia linii gry.

UWAGI
Nale y stosowa helmitin® 694 do czyszczenia narz dzi i plam od spoiwa przed zaschni ciem. Je li s ju zaschni te, mog
zosta usuni te jedynie w sposób mechaniczny. Utwardzacz swift® 9530 nie jest odporny na wilgo , w zwi zku z tym wiadro musi
zosta szczelnie zamkni te i przechowywane w suchym miejscu.
Nale y za
odpowiednie r kawice ochronne podczas nak adania spoiwa, poniewa substancje aktywne wnikaj g boko w
skór i ci ko je usun .
Zaleca si zak adanie r kawic ochronnych, poniewa oba sk adniki mieszaniny (A i B) mog przenika przez pory skóry i staj si
trudne do usuni cia.
Produkt zawiera niebezpieczne materia y. Prosimy zapozna si z informacj dotycz
bezpiecze stwa. Nie nale y miesza
produktu z innymi materia ami, o ile nie zaznaczono inaczej na ulotce. Otwarte opakowanie powinno zosta szczelnie zamkni te i
zu yte najszybciej jak to mo liwe. Prosimy zapozna si z ulotkami informacyjnymi produktów pomocniczych.
Nale y przestrzega obowi zuj cych w danej bran y norm i przepisów.
Poza granicami Niemiec nale y stosowa si do obowi zuj cych na danym terenie przepisów, które powinny by znane
ytkownikowi.
OPAKOWANIE
13,2 kg czone opakowanie metalowe
16,5 kg czone opakowanie plastikowe
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