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ТЕРМОРЕАКТИВНО (ХОТ-МЕЛТ) ЛЕПИЛО RAYT G-6641

КОД:R488 G-6641

ТИП ПРОДУКТ Термореактивно (хот-мелт) лепило на база на EVA кополимери

ТЕХНИЧЕКИ ДАННИ ВЪНШЕН ВИД жълти твърди гранули 
ВИСКОЗИТЕТ ПО BROOKFIELD 400-620 mPa.s. Sp27/50rpm/170˚C
ТОЧКА НА РАЗМЕКВАНЕ 104 - 112˚C
ПЛЪТНОСТ ≈ 1 g/ml
ОТКРИТО ВРЕМЕ късо (в зависимост от околна среда, материали,

нанасяно количество и работна температура)
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

За слепване и сгопбяване на картон и кашони. Подходящо за картонени опаковки,,
които  ше  се  ползват  за  складиране  при  ниски  температури,  за  продукти
подлежащи на замразяване (-10˚C) и дълбоко замразяване (-35˚C).  Кратко време
за достигане на работно състояние и добра адхезия при порести материали. За
ламинирани/лакирани картони се препоръчва предварителен тест преди започване
на серийно производство.

ТЕМПЕРАТУРА НА НАНАСЯАНЕ: 150 - 170˚C

УСТОЙЧИВОСТ НА 
СКЛАДИРАНЕ

Продуктът следва да се пази от пряка слънчева светлина, да се съхранява на сухи
места  без  екстремни температури и не  в  близост  до топлинни  източници.  При
температури в диапазона 5 - 35˚C продуктът се съхранява в отлично състоние 1
година.

БЕЗОПАСНОСТ

 И ХИГИЕНА

Всички  използвани  субстанции  в  продукта  отговарят  на  FDA(US  Food &  Drug
Administration)  норми  21  CFR 175.105  за  лепила  с  приложение  за  опаковки,
влизащи в контакт с хранителни продукти.

Наличен е фиш за безопасност.

ФОРМА НА ДОСТАВКА торби 20 кг.

ВЕРСИЯ: 7 ЗАМЕНЯ: 6 (14-03-2007)
ДАТА: 29-04-2008 ИЗГОТЕНО ОТ:  ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ ЗА И & P

ЛИСТ 1 ОТ 1
Гаранционната  ни отговорност  се  ограничава  до постоянно  качество и  съответствие  на  техническите  характеристики,  посоени  в
документацията ни. Информацията относно приложението на пробукта е базирана на добрата практика и нашият най-добър опит.
Преди използване на продукта потребителят следва да се увери в пригодността му за целите на конкретното приложение, като същият
носи цялата отговорност, произтичаща от това.


