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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

AQUENCE FD 150/6 притежава следните 

характеристики: 

 

Технология PUR 

Вид на продукта 1C PUR дисперсия 

Приложение 3D приложение 

Външен вид Течен,  

прозрачен след изсъхване 

 

Сфера на приложение 

 термоформоващи преси (с и без мембрана)  

 

Свойства на продукта 

 Без разтворители 

 Чисто разпръскване 

 Висока лепливост 

 Високо съдържание на твърди частици 

 Залепване при ниски температури 

 

 

Технически данни 

AQUENCE FD 150/6: 
    

рН стойност              7 до 10 

(20 °C)  

ISO 976  

 

Вискозитет, Brookfield - RVT, 3/20/20, mPas   2,000 до 3,500 

ISO 2555 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Предварителна информация 

Преди употреба трябва да се прочете Картата с данни за 

безопасност, която съдържа информация относно 

предпазните мерки и препоръките за безопасност. Също 

така трябва винаги да се спазват съответните предпазни 

мерки за химичните продукти, освободени от 

задължително етикетиране. Моля, направете справка и с 

местните инструкции за безопасност и се свържете с 

Henkel за аналитична подкрепа. 

 

Инструкции за употреба 

Като цяло, AQUENCE FD 150/6 е еднокомпонентна 

лепилна система, без допълнителен втвърдител. 

Работната температура на работния продукт и лепилото 

трябва да бъде над +18
 о

С за достигане на оптимални 

резултати при залепяне. По-ниска работна температура 

води до по-висок вискозитет на лепилото.  Лепилната 

смес се разпръсква с подходящ пистолет(размер на 

дюзата: 1,4 до 2 мм). По правило е достатъчно да се 

прилага един слой върху плоска повърхност. Отворите 

пори във вътрешния и външния радиус, обаче, тряба да 

бъдат покрити повторно след кратък интервал на 

сушене. Предварително залепени части трябва да се 

запечатат в рамките на 2 дни, за да се постигне 

оптимална връзка. 

 

 
 Време за съхнене,минути                         ≥30 

зависи от температурата, влажността и нанесеното 

количество 
 Активиране температурата в  лепилната линия, °C       ≥55 

 в краищата 

 време за втвърдяване, часове            24 
 пълно втвърдяване след 7 дни 

 

 

Всички части,които влизат в контакт с лепилото трябва 

да са изработени от неръждаема стомана (V2A/V4A) 

или пластмаса. 

 

 

Почистване 

Оборудването, използвано за нанасяне на лепилото 

може да се почиства лесно с помощта на студена или 

хладка вода, преди лепилото изсъхне трудно. 

Втвърдените лепилни останки трябва да се отстраняват 

механично.  

СЪХРАНЕНИЕ 

Лепилото трябва да се транспортира и съхранява в 
плътно затворена оригинална опаковка при температури 
над + 10 ° C и под макс. + 30 ° С. 
Охлаждане под 10 ° C може да доведе до коагулация. 
Срок на съхранение до 6 месеца. 

 

Класификация: 

Моля, направете справка със съответните карти с 

данни за безопасност за подробна информация 

относно: 

Информация за възможни рискове  

Разпоредби за транспортиране 

Разпоредби за безопасност 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Отказ от отговорност 

Забележка: 

Информацията, съдържаща се в тази карта с технически 

данни (TDS), в това число препоръките за използване и 

приложение на продукта, се основават на нашите 

знания и опит, касаещи въпросния продукт към датата 

на съставяне на настоящата карта. Продуктът може да 

има много различни приложения, а различните условия 

на експлоатация и нанасяне във вашето помещение са 

извън нашия контрол. Следователно, Henkel не носи 

отговорност за пригодността на нашия продукт за 

производствените процеси и условия, при които го 

използвате, както и за приложенията по предназначение 

и резултатите. Силно ви препоръчваме да проведете 

собствени предварителни тестове, за да проверите 

пригодността на нашия продукт. Изключва се всякаква 

отговорност, свързана с информацията в картата с 

технически данни или каквато и да било друга писмена 

или устна препоръка относно въпросния продукт, освен 

ако изрично не е договорено друго и освен ако е 

свързано със смърт или телесна травма, причинена от 

нашата небрежност, както и всяка друга отговорност по 

смисъла на действащото законодателство за 

задължителна отговорност за продукти. 

 

Ако продуктите се доставят от Henkel Belgium NV, 

Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, 

Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, 

моля, обърнете внимание и на следното: 

В случай че Henkel все пак бъде подведена под 

отговорност на някакво правно основание, 

отговорността на Henkel при никакви обстоятелства 

няма да надвишава цената на въпросната доставка. 

 

Ако продуктите се доставят от Henkel Colombiana, 

S.A.S., се прилага следният отказ от отговорност: 

Информацията, съдържаща се в тази карта с технически 

данни (TDS), в това число препоръките за използване и 

приложение на продукта, се основават на нашите 

знания и опит, касаещи въпросния продукт към датата 

на съставяне на настоящата карта. Следователно, Henkel 

не носи отговорност за пригодността на нашия продукт 

за производствените процеси и условия, при които го 

използвате, както и за приложенията по предназначение 

и резултатите. Силно ви препоръчваме да проведете 

собствени предварителни тестове, за да проверите 

пригодността на нашия продукт. Изключва се всякаква 

отговорност, свързана с информацията в картата с 

технически данни или каквато и да било друга писмена 

или устна препоръка относно въпросния продукт, освен 

ако изрично не е договорено друго и освен ако е 

свързано със смърт или телесна травма, причинена от 

нашата небрежност, както и всяка друга отговорност по 

 смисъла на действащото законодателство за 

задължителна отговорност за продукти. 

 

Ако продуктите се доставят от Henkel Corporation, 

Resin Technology Group, Inc. или Henkel Canada 

Corporation, се прилага следният отказ от 

отговорност: 

Данните, съдържащи се в този документ, се предоставят 

единствено с информационна цел и се считат за 

надеждни. Не можем да поемем отговорност за 

резултати, получени от други лица, чиито методи са 

извън нашия контрол. Потребителят носи отговорност 

за определянето на пригодността на споменатите тук 

производствени методи за своите цели, както и за 

вземането на съответните предпазни мерки, които могат 

да се препоръчват за защитата на имуществото и лицата 

от всякакви рискове, свързани с работата и 

използването на въпросните методи. С оглед на 

горепосочената информация, Henkel Corporation 

определено не дава никакви преки или косвени 

гаранции, в това число гаранции за продаваемост или 

пригодност за определена цел, свързани с продажбата 

или използването на продуктите на Henkel Corporation. 

Henkel Corporation определено няма да поема никаква 

отговорност за последващи или случайни щети от 

какъвто и да било вид, в това число за пропуснати 

ползи. Обсъждането на различните процеси или състави 

в този документ не трябва да се тълкува като твърдение, 

че те не са обвързани с патенти, които са собственост на 

други лица, или като лиценз за каквито и да било 

патенти на Henkel Corporation, които могат да 

защитават такива процеси или състави. Препоръчваме 

на всеки бъдещ потребител да тества продукта за 

конкретното приложение, преди да премине към 

постоянна експлоатация, като използва тези данни за 

ориентир. Този продукт може да е защитен от един или 

повече патенти или заявки за патенти на САЩ или 

други страни. 

 

Използване на търговските марки 

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки 

в този документ са търговски марки на Henkel 

Corporation в САЩ и други страни. ® означава 

търговска марка, регистрирана в Американската служба 

за патенти и търговски марки. 

 

Референция 0.0 
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