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DATA SHEET 
RENOLIT ALKORGLUE THERMO-ADHESIVE - Type 81043 

Application: 

The RENOLIT ALKORGLUE 81043 thermoadhesive glue is a type of adhesive that ensures a perfect 
adhesion of the membrane to metal, wood, rigid PVC, concrete and other surfaces—except 
polyethylene and expanded polystyrene. It offers high mechanical resistance. 

Technical data: 

 Base:      Rubber - Nitrile (NBR), resin and solvents. 
 Colour:     Yellow 
 Viscosity:     Approx. 2,500 mPa·s 
 Solid Content:    Approx. 26% 
 Density:     0.89 +/- 0.01 g/cm³ 
 Flash point:     <21 °C (Highly flammable liquid and vapour) 
 Toxicity:     Causes severe eye and respiratory irritation. 

Description: 

The RENOLIT ALKORGLUE 81043 glue for pools is a Nitrile Rubber-based adhesive with high 
resistance to water, ageing and plasticisers. It is formulated with somewhat volatile solvents, so under 
normal conditions at ambient temperatures, its drying time is very short. The properties of these 
solvents make it possible so that it can be reactivated with hot air, once it is dry. The high mechanical 
resistance it provides guarantees perfect adhesion between surfaces. 

Use: 

Apply the adhesive to both surfaces to be bonded using a spatula, brush or roller. The surfaces to 
be adhered must be clean and dry and they must be bonded (by pressure) after 10-15 minutes at 
least. Wait until the glue is completely dry—no "threads" form when you touch it—before adhering 
the two surfaces. The contact adhesive must not be applied to the overlap where heat sealing will be 
performed subsequently, as this would prevent homogeneous welding. 

Dane techniczne

Klej Alkorglue Thermo - typ 81043
Stosowanie

Dane techniczne

http://www.renolit.com/swimmingpool
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Klej termoadhezyjny RENOLIT ALKORGLUE 81043 to rodzaj kleju zapewniający doskonałą przyczepność membrany do metalu, drewna, twardego PCV, betonu i innych powierzchni - z wyjątkiem polietylenu i styropianu. Oferuje wysoką odporność mechaniczną. 
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Podstawa: guma - nitryl (NBR), żywica i rozpuszczalniki. Kolor : ŻółtyLepkość : około.2,500 mPa·s zawartość : około.26%Gęstość : 0.89 +/- 0.01 g/cm³ Temperatura zapłonu: <21 °C (Wysoce łatwopalna ciecz i pary )  Toksyczność: Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
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Opis:Klej RENOLIT ALKORGLUE 81043 do basenów to klej na bazie kauczuku nitrylowego o wysokiej odporności na wodę, starzenie i plastyfikatory. Zawiera nieco lotne rozpuszczalniki, dzięki czemu w normalnych warunkach w temperaturze otoczenia jej czas schnięcia jest bardzo krótki. Właściwości tych rozpuszczalników umożliwiają ich reaktywację za pomocą gorącego powietrza po wyschnięciu. Wysoka odporność mechaniczna, jaką zapewnia, gwarantuje doskonałą przyczepność między powierzchniami. 
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Sposób użycia : Klej nakładać na obie klejone powierzchnie za pomocą szpachli, pędzla lub wałka. Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche, a klejenie (dociskanie), po co najmniej 10-15 minutach. Poczekaj, aż klej całkowicie wyschnie - po dotknięciu nie powstają żadne „nitki” - przed przyklejeniem obu powierzchni. Klej kontaktowy nie może być nakładany na zakładkę, gdzie następnie zostanie wykonane zgrzewanie, ponieważ uniemożliwiłoby to jednorodne zgrzewanie.
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Format: 

5-litre drums 

Duration: 

3 years 1 year once opened 

Consumption: 

Approx. 300 g/m2 are consumed (150 g/m2 on each side). Yield of a 5 l drum = 15 m2 approx. 

Precautions: 

This is a flammable product, so keep away from fire, flames and sparks during its storage and use, 
so it should be used in well-ventilated areas. Do not smoke during application. Use at temperatures 
below 10 ºC is not recommended. 

Storage: 

Store in a cool, well-ventilated area, away from heat, ignition sources and incompatible products. 

For more information: 

See safety data sheet 
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Opakowanie : Puszka 5 litrów Trwałość : 3 lata , a 1 rok po otwarciu Zużycie : 300 g/m2 [ 150 g/m2 na 1 powierzchnię ]. Jeden pojemnik ok. = 15 m2Środki ostrożności: Jest to produkt łatwopalny, dlatego należy go trzymać z dala od ognia, płomieni i iskier podczas jego przechowywania i użytkowania, dlatego należy go używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie palić podczas aplikacji. Nie zaleca się stosowania w temperaturach poniżej 10 ºC. Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ciepła,źródeł zapłonu i produktów niezgodnych. 




