Εφαρµογή κόλλας
Araldite στην Αγγλία

∆οµικές κόλλες

Araldite® 2021

Στοιχεία κόλλας

Εφαρµογή

Μεθακρυλική Κόλλα 2 συστατικών
µε αντοχή στην κρούση

Συγκόλληση του πλαισίου και άλλων
κοµµατιών επιγραφών εξωτερικού χώρου

Γρήγορη
Μεγάλη δύναµη αποκόλλησης (peel strength)

Υλικά που συγκολλούνται

Αλουµίνιο, KTL βαµµένο ατσάλι, Dibond
sandwich panels, ακρυλικά φύλλα

Επεξεργασία

Καθαρισµός και αγρίεµα

Εξαιρετική συγκόλληση σε µεγάλη γκάµα
πλαστικών, composites και µετάλλων

Συνθήκες στερεοποίησης

Θερµοκρασία περιβάλλοντος

Κατάλληλη για χρήση σε θερµοκρασίες
µέχρι 100 °C

Ειδικές απαιτήσεις

Οι επιγραφές πρέπει να αντέχουν τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και την έκθεση
σε UV και υγρασία

Πολλών χρήσεων

Ιδανική για συγκόλληση:
• PVC

Πλεονεκτήµατα για τον πελάτη

Αύξηση της ταχύτητας σε σχέση µε
µηχανικούς τρόπους συγκράτησης.
Μείωση του βάρους και βελτίωση της
εµφάνισης.

• Πολυκαρµπονάτο
• Πολυαµίδια
• Ανοξείδωτο ατσάλι
• Αλουµίνιο

Πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον
ανταγωνισµό

Βελτιωµένη απόδοση σε σχέση µε
ταινία συγκόλλησης. Ευκολία στη χρήση
και δυνατότητα συγκόλλησης διαφορετικών
υλικών

Κόλλα που χρησιµοποιήθηκε

Araldite ® 2021

Τοποθεσία του πελάτη

Αγγλία

Statements in this release that are not historical are forward-looking statements. These statements are based on management’s
current beliefs and expectations. The forward-looking statements in this release are subject to uncertainty and changes in
circumstances and involve risks and uncertainties that may affect the company’s operations, markets, products, services, prices
and other factors as discussed in the Huntsman companies’ filings with the Securities and Exchange Commission. Significant
risks and uncertainties may relate to, but are not limited to, financial, economic, competitive, environmental, political, lega
l,
regulatory and technological factors. Accordingly, there can be no assurance that the company’s expectations will be realised.
The company assumes no obligation to provide revisions to any forward-looking statements should circumstances change,
except as otherwise required by securities and other applicable laws. © 2007 Huntsman Advanced Materials Switzerland.
® Araldite is a registered trademark of Huntsman Corporation or an affiliate thereof in one or more, but not all, countries.
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