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Характеристики
CARSYSTEM Uniflex Glas  е еднокомпонентно гъвкаво и устойчиво 
лепило и уплътнител за стъкло с консистенция на паста, което се 
втвърдява при висока влажност на въздуха.

Приложение
Този продукт се използва в комбинация с CARSYSTEM Uniflex Glas Fast- 

Cleanerи CS Uniflex Glas Fast-Primer за директно залепяне на стъкло към 
автомобила.

Данни за продукта
Химическа основа: полиуретан
Втвърдяване: съхнене при висока атмосферна влажност
Плътност: 1.26 +/- 0.02 гр/см³
Не лепи прах при 23°C и 50% относителна влажност: прибл. 35 мин.

Втвърдяване  при 23°C и 50% относителна влажност:  ≥ 3,0 мм/24 ч.
Твърдост по Shore A (DIN 53505): прибл. 50 +/- 5

Модул за еластичност @ 100%: 1.7 +/- 0,1 N/мм²

Якост на опън (DIN 53504): 7.5 +/- 0,1 N/мм²

Минимална приемлива якост на срязване (EN 1465): ≥ 5 +/- 0,1 N/мм²

Удължаване при скъсване (DIN 53504): ≥ 600%

Електрическо съпротивление: 10^10 Ω см
Температура на нанасяне: +5°C до +35°C

Температурна устойчивост: -40°C / +80°C шоково до 120°C
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Работа с продукта
Основа:

Повърхността трябва да е суха, чиста и обезмаслена.

Подготовка: Обработете с CSUniflex Glas Fast-Cleaner и CS 

Uniflex Glas Fast-Primer според техническата информация.

Предпазни мерки
Uniflex Glas има срок на годност от 12 месеца в затворена оригинална 
опаковка  при 5° до 25°C на сухо и хладно.

Съхранявайте далеч от източници на топлина.

Uniflex Glas HM отговаря на федералните стандарти за 
безопасност на моторните превозни средства и всички 
изисквания за дълготрайност според данните от тестовете на 
лабораторията на Carsystem и краш тестовете.

• Автомобила може да се шофира след: 5 часа (23°C и 50% относителна влажност)

за автомобили с въздушни възглавници за шофьора и пасажера.
• За автостъкла с тегло под 35 кг. За стъкла над 35 кг отправете запитване към 
техническия отдел на VOSSCHEMIE.

Copyright VOSSCHEMIE

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.


