Adeziv nesolvent
FORZAL ASL 20A şi ASL 21B

Forzal ASL 20A şi ASL 21B este un adeziv nesolvent din două componente. Se foloseşte pentru
lipirea tuturor tipurilor de pelicule OPP, CPP, HDPE, LDPE, PET, PA, cellophane (DX, XS and DX) şi
folie de aluminiu, de asemenea şi pelicule ca: EVA, EVOH, PVOH.

Caracteristici Tehnice
PRODUS
Substanţe solide (%)
Viscozitate
(la 25˚С Brookfield, cPs)
Grup reactiv
Densitate
Culoare

FORZAL ASL 20A
100
1800 ± 200

FORZAL ASL 21B
100
900 ± 100

NCO
1,15 g/cm3

OH
0,96 g/cm3
gălbuie

Prepararea soluţiei
Proporţii: după greutate
după volum

FORZAL ASL 20A
FORZAL ASL 21B
FORZAL ASL 20A
FORZAL ASL 21B

100
80
100
96

Perioada de valabilitate
Perioada de valabilitate a amesticului la temperaturi ambiante de utilizare este de 30-45 de minute.

Aplicare
Temperatura de aplicare
Temperatura de aplicare a adezivului este 30-40°С.
Consumul de adeziv
În funcţie de materialele utilizate, consumul de adeziv este de la 1 până la 2 gr/m2.

Prelucrare şi vulcanizare
Calandrare
Temperatura de calandrare este de 50°С, însă adezivul poate fi utilizat şi la temperatura camerei.
Vulcanizare
Datorită aderenţei bune şi vulcanizării rapide, produsul poate fi rebobinat şi tăiat, deja dup 24 de ore. O
săptămână mai târziu, are loc solidificarea completă.

Curăţire
Orice parte a aparatului, care a intrat în contact cu produsul, trebuie să fie curăţată cu solvenţi
corespunzători imediat după finisarea prelucrării.
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Materialul Alimentar
Adezivul din seria FORZAL corespunde tuturor reglementărilor şi cerinţelor FDA privind produsele, care
intră în contact cu produsele alimentare.

Proprietăţile adezivului după solidificare
După vulcanizare şi uscare, adezivul aplicat este transparent, inodor, flexibil şi durabil.

Perioada de valabilitate şi depozitare
Perioada garantată de valabilitate a adezivului este de 12 luni de la data fabricării. În cazul în care produsul
este folosit după data fabricării, acesta trebuie testat în prealabil. Produsul trebuie păstrat în ambalajul
original bine sigilat la temperatura de 5-20°С.

Avertismente
FORZAL ASL 20A şi ASL 21B conţine o cantitate mică de monomer liber, şi este special conceput pentru
a reduce problemele care pot apărea în momentul unei reacţii chimice atunci când se lucrează cu PE.
Adezivul FORZAL conţine polizicianaţi, este necesar ferirea de la contactul direct cu pielea.
Reieşind din condiţiile de lucru, materialele şi echipamentele utilizate, informaţiile de mai sus ar trebui să
fie considerată doar ca o recomandare. Fiecare utilizator trebuie să folosească produsul, ţinând seama de
propriile sale condiţii şi experienţă.
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