
 
 

 

 
KIWOBOND 930 

 
Η KIWOBOND 930 είναι κόλλα δύο συστατικών. Δίνει εξαιρετική κόλληση χημικής ανθεκτικότητας ανάμεσα στη 
γάζα και το τελλάρο από αλουμίνιο, ξύλο και σίδερο. Η KIWOBOND 930 είναι ανθεκτική σε όλα τα εκτυπωτικά 
μελάνια και στα περισσότερα καθαριστικά.  
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Η KIWOBOND 930 είναι εύκολη στην χρήση, στεγνώνει γρήγορα και μετά από 24 ώρες το τελλάρο είναι έτοιμο 
για την παραγωγή. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Πριν το κόλλημα με KIWOBOND 930 αφαιρέστε όλα τα παλιά υπολείμματα πολύ καλά απ’ το τελλάρο με 
PREGAN DL ή με τροχιστική μηχανή. Τα καινούργια τελλάρα αλουμινίου μπορούν να καθαριστούν με PREGAN 
PASTE. Μην ξανακαθαρίσετε χρησιμοποιώντας διαλυτικά ανάμεσα στη διαδικασία καθαρισμού PREGAN 
PASTE και στην επεξεργασία του κολλήματος. Είναι πολύ σημαντικό να μην καθυστερείτε ανάμεσα στον 
καθαρισμό και στο κόλλημα. 
 
Σε μερικές περιπτώσεις το κόλλημα σε μεταλλικά τελλάρα μπορεί να είναι δύσκολο, αν διάφορες ουσίες που 
βασίζονται σε σιλικόνη έχουν διεισδύσει στην επιφάνεια του πλαισίου. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να 
τροχίσετε. Πριν την χρήση, αναμείξτε την KIWOBOND 930 με 20% σκληρυντικό HARDENER 930, ανακατέψτε 
καλά και χρησιμοποιείστε. Χρησιμοποιώντας πίεση, απλώστε το υλικό της κόλλας με μία σκληρή βούρτσα στην 
γάζα. Για πολύ λεπτή γάζα, το μείγμα μπορεί να αραιωθεί 10% με KIWOREDUCER L 72. Η κόλλα στεγνώνει σε 
15-30 λεπτά, ανάλογα με την θερμοκρασία του δωματίου και την ποσότητα που υπάρχει στην επιφάνεια. Οι 
χρόνοι ενδεικτικά είναι οι εξής: 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 20-25°C: 

ΓΑΖΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΤΕΝΤΩΤΗΡΙΟ 
100-40 15 λεπτά 
51-70 20 λεπτά 
21-140 30 λεπτά 

 
Παρόλο που η KIWOBOND 930 είναι πολύ ανθεκτική στα διαλυτικά συνίσταται να γίνεται λακάρισμα με 
προστατευτική λάκα, αν χρησιμοποιούνται αυτόματες μηχανές πλυσίματος. Σ’ αυτήν την περίπτωση το 
ESTELAN AR το οποίο έχει κατασκευαστεί γι’ αυτό το σκοπό, αναμιγνύεται σε αναλογία 1:1 με HARDENER 
RD. Το μίγμα κόλλας καταλύτη έχει μέγιστο χρόνο 2 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ KIWOBOND 930 & HARDENER 930: 
• 1 χρόνος σε 20-25°C 
• σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες -5°C έως +5°C το KIWOBOND 930 παίρνει τη μορφή ζελέ. Μπορείτε να την   
      επαναφέρετε  φέρνοντας τη ξανά σε θερμοκρασία δωματίου 20-25°C για μερικές ώρες. 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ 
KIWOBOND 930 - 11°C/ 52 F 
HARDENER 930 - 1°C/ 34F 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Το KIWOBOND 930 & HARDENER 930 είναι πολύ εύφλεκτα. Κρατείστε τα μακριά από πηγές ανάφλεξης - μη 
καπνίζετε. Επίσης βεβαιωθείτε ότι όλες οι περιοχές εξαερίζονται κανονικά. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
KIWOBOND 930: 750 γρ- 4,5 κιλά 
HARDENER 930: 150 γρ- 1 κιλό 
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