
 

 

 
 
 

MONTAGE-S 

ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 

ΜΠΕΖ 
 
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση το συνθετικό καουτσούκ σε διασπορά διαλύτου.  
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σε πλαστικές φύσιγγες των 280 ml. 
 

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χρώμα : Μπεζ. Επιδέχεται βαφή μετά το στέγνωμα. 
Χρόνος σχηματισμού υμενίου :   3-5 λεπτά 
Πυκνότητα στους 23oC:    1,20 g/cm3 
Τάση σε θραύση (4h):    0,75 Mpa 
Τάση σε θραύση (24h):    1,5 Mpa 
Τάση σε θραύση (48h):    2,0 Mpa 
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -20 έως +60 oC 
Θιξοτροπία : Κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες. Δεν κρεμάει.  
Πρόσφυση : Άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, πορώδη και μη-πορώδη, 
χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, 
ξύλο, σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.α.  

 Η πλήρης ανάπτυξη των μηχανικών και συγκολλητικών ιδιοτήτων απαιτεί 1-2 ημέρες 
αναλόγως της θερμοκρασίας, του πάχους του συγκολλητικού υλικού και του σχήματος της 
εφαρμογής. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Είναι κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις και σφραγίσεις σε πληθώρα εφαρμογών όπως : 

 Kολλήσεις διακοσμητικών στοιχείων όπως πάνελς, γυψοσανίδες, κανάλια καλωδίων, 
κλπ. 

 Πόρτες και παράθυρα ανάμεσα στην κάσα και την τοιχοποιία. 

 Μπάνια και κουζίνες στα σημεία επαφής μεταξύ των ειδών υγιεινής (ή νεροχυτών) και 
των πάγκων, των τοίχων και των πατωμάτων.  

 Συγκόλληση τζαμιών σε πόρτες και παράθυρα. 

 Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων σε δάπεδο ή τοίχο.   

 Μόνωση ηλεκτρικών επαφών σε πίνακες και καλώδια. 

 Ασφάλιση χαλαρών σπειρωμάτων και σφράγιση από διαρροές αέρα, λαδιού ή νερού.  

 Αυτοκίνητα και σκάφη σε ανοίγματα λαμαρίνας, φτερών αυτοκινήτου, φινιστρίνια, κ.α. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Κατά την εφαρμογή οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες και 
λάδια. Κόψτε τη μύτη του ρύγχους ανάλογα με το πάχος του στρώματος που θέλετε να 
τοποθετήσετε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήται σε επιφάνειες που προσβάλλονται από τους 
διαλύτες (Φύλλα πολυστερίνης). Καλό είναι να αποφεύγονται οι υγρές επιφάνειες. Δεν είναι 
κατάλληλο για συγκόλληση καθρεπτών. Δεν συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό (πισίνες, 
ενυδρεία). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 Είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Περιέχει διαλύτες. 

 Κρατείστε το μακριά από εστίες φωτιάς. Μην καπνίζετε. Μην εισπνέετε τις 
αναθυμιάσεις. 

 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. 

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.  

 Αποφύγετε την συσσώρευση στατικών ηλεκτρικών φορτίων. 

 Κρατείστε το μακριά από παιδιά.  
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
12 μήνες εφ’ όσον φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος. 
   
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε 
καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να 
εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές 
διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’ όσον αυτά απαιτούνται. 
Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα 
στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας. 

 


