POLYMARINE Προϊόντα κόλλας για PVC
Κόλλα 3026 για PVC, 2 συστατικών, μεταλλικό κουτί των 250 ml.
Μία κόλλα για φουσκωτά σκάφη από PVC. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Για πλήρη
συγκόλληση, προτού εφαρμοστεί η κόλλα θα πρέπει πρώτα να
χρησιμοποιηθεί διαλυτικό 2903. Κόλλα πολυουρεθάνης με βάση
διαλύτη, που παρέχει εξαιρετική συγκόλληση σε πλαστικοποιημένο
και μη πλαστικοποιημένο PVC. Όταν χρησιμοποιείται με σκληρυντικό
3695, κολλά ποικίλες επιφάνειες, μεταξύ των οποίων PVC, ύφασμα
από νάιλον, ύφασμα από πολυουρεθάνη και αφρό. Χρησιμοποιείται
για την επισκευή όλων των φουσκωτών σκαφών από PVC,
συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων “Dynalon” και “Strongon”
που χρησιμοποιούνται στα Zodiac/Bombard και του “Hypertex” που
χρησιμοποιείται στα Narwhal/Valiant. Κόλλα δύο συστατικών εύκολης
ανάμιξης, διατίθεται σε σετ με την απαιτούμενη ποσότητα σκληρυντικού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό ενός συστατικού, για γρήγορες,
προσωρινές επισκευές. Απλώνεται εύκολα με σκληρό, κομμένο πινέλο.
Η κόλληση στερεοποιείται σε 10-15 λεπτά, ενώ η πλήρης σκλήρυνση
επιτυγχάνεται σε 48 ώρες. Διάρκεια ζωής – σύμφωνα με την ημερομηνία
που αναγράφεται στο σφραγισμένο μεταλλικό
κουτί. Αφού αναμιχθεί, η κόλλα έχει διάρκεια
ζωής 3-4 ωρών στο κουτί. Κάλυψη σε 2 στρώσεις,
1 λίτρο κολλά 1 τετραγωνικό μέτρο. Αστάρι - Πριν
από την εφαρμογή της κόλλας πρέπει να γίνεται
βασική επικάλυψη με διαλυτικό 2903, για να
επιτευχθεί μέγιστη συγκόλληση. Χρησιμοποιείται
από τους σταθμούς σέρβις σωσίβιων λέμβων και
τους μεγαλύτερους κατασκευαστές.
Κόλλα Polymarine για PVC, 1 συστατικού, σωληνάριο των 70 ml
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Για πλήρη συγκόλληση, προτού εφαρμοστεί η κόλλα
θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιηθεί διαλυτικό 2903. Κόλλα
πολυουρεθάνης με βάση διαλυτικό, που παρέχει άριστη συγκόλληση
σε πλαστικοποιημένο και μη πλαστικοποιημένο ύφασμα από PVC,
ύφασμα νάιλον, ύφασμα πολυουρεθάνης, και αφρό. Χρησιμοποιείται
για την επισκευή όλων των φουσκωτών σκαφών από PVC,
συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων “Dynalon” και “Strongon”
που χρησιμοποιούνται στα Zodiac/Bombard και του “Hypertex” που
χρησιμοποιείται στα Narwhal/Valiant. Χρησιμοποιείται εύκολα ως
κόλλα ενός συστατικού, για γρήγορες και προσωρινές επισκευές. Η
κόλληση στερεοποιείται σε 10-15 λεπτά, ενώ η πλήρης σκλήρυνση
επιτυγχάνεται σε 48 ώρες. Αστάρι Πριν από την εφαρμογή της κόλλας
πρέπει να γίνεται βασική επικάλυψη
με διαλυτικό 2903. Για μέγιστη
συγκόλληση, συνιστάται η χρήση
κόλλας Polymarine 2 συστατικών, για
μεγαλύτερες και μόνιμες επισκευές.
Αστάρι διαλυτικού 2903 για υφάσματα PVC - 500 ml.
Αστάρι για την απολίπανση και την προετοιμασία επιφανειών
από PVC για κόλληση. Απλώστε μικρή ποσότητα με μαλακό
πανί, εξατμίζεται γρήγορα. Κατάλληλο για την ανανέωση
απλωμένης κόλλας. Περιέχει βουτανόνη (MEK). Κατάλληλο για
τον καθαρισμό των βουρτσών. Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία
των 500 ml και του 1 λίτρου, με βιδωτό πώμα.
Ύφασμα σκαφών PVC
Ύφασμα PVC για την επισκευή
φθαρμένων μπαλονιών και δαπέδων.
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Γκρι,
Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό και Μπλε

A
A. Εξωτερικά στρώματα PVC, ανθεκτικά στην τριβή,
ανθεκτικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, ανθεκτικά στα χημικά.
B. Εσωτερικό πολυεστερικό ύφασμα υψηλής αντοχής: Σταθερότητα
διαστάσεων, αντοχή στον εφελκυσμό, αντοχή στο σχίσιμο
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Δεν είστε βέβαιος εάν τα μπαλόνια σας
είναι από PVC ή Hypalon;

Εάν πρόκειται να επισκευάσετε τα μπαλόνια σας ή να
εφαρμόσετε μπαλώματα, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε
από ποιο υλικό είναι φτιαγμένα τα δομικά στοιχεία
του φουσκωτού σας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
χρησιμοποιήσετε τη σωστή κόλλα για υλικό PVC ή Hypalon.

Ένας οδηγός για τον προσδιορισμό του
υφάσματος είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο:-

POLYMARINE

Εγχειρίδιοχρήσης
κόλλας PVC

http://www.polymarine.com/advice/pvc-or-hypalon/
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Επισκευές και μπαλώματα
μπαλονιών PVC Επικόλληση
μπαλωμάτων, δακτυλίων D και
εξαρτημάτων από κουτσούκ

2. Χρησιμοποιήστε το πανί
για να σκουπίσετε την
επιφάνεια του μπαλώματος
και το μπαλόνι όπου θα
τοποθετηθεί η κόλλα, με
το διαλυτικό 2903. Αφήστε
το διαλυτικό να εξατμιστεί
και σκουπίστε και πάλι. Η
επιφάνεια θα πρέπει να
γίνει κολλώδης. Αφήστε να
εξατμιστεί.

Υλικά που χρειάζονται:• Αστάρι και καθαριστικό για pvc 2903
• Κόλλα δύο συστατικών 3026
• Πινέλο βαφής
(με τρίχα κομμένη στα 20-25 mm)

• Πανί που δεν αφήνει χνούδι
• Υλικό PVC
• Ταινία μασκαρίσματος
• Πολυαιθυλένιο
• Λειαντικό

3. Αναμίξτε τη μισή κόλλα και το σκληρυντικό (κόλλα δύο
συστατικών 3026), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται
στο μεταλλικό κουτί. Απλώστε με το πινέλο σε λεπτό στρώμα
επάνω στις επιφάνειες, η επιφάνεια θα πρέπει να φαίνεται
υγρή. Αφήστε την κόλλα να
στεγνώσει επί τουλάχιστον
30 λεπτά.

Εικ.: Κιτ επαγγελματικό κιτ επισκευών
Polymarine για PVC, συν λειαντικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Προτού ξεκινήσετε την κόλληση, έχετε υπ’ όψιν:- ο χώρος
εργασίας σας πρέπει να αερίζεται καλά, να είναι ζεστός και
ξηρός. Εάν ο αέρας είναι υπερβολικά υγρός, μην επιχειρήσετε
να χρησιμοποιήσετε την κόλλα, γιατί θα θολώσει. Μη
χρησιμοποιήσετε θερμαντήρα με αέριο ή πηγή θέρμανσης
με γυμνή φλόγα, γιατί τα διαλυτικά είναι πολύ εύφλεκτα. Μη
χρησιμοποιήσετε την κόλλα εάν έχουν περάσει περισσότερες
από 4 ώρες από την ανάμιξή της.
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6 Hours

75mm
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΑΣ
Εάν η ζημιά που έχει γίνει
στο μπαλόνι σας έχει μέγεθος
μεγαλύτερο από 75 mm προς
οποιαδήποτε
κατεύθυνση,
πρέπει
να
τοποθετηθεί
«εσωτερικό μπάλωμα». Η
διαδικασία είναι η ίδια όπως
και για εξωτερικό μπάλωμα,
αλλά είναι πιο δύσκολη επειδή
πρέπει να εργαστείτε στο
εσωτερικό του μπαλονιού.
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30mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑ
1. Σημαδέψτε και κόψτε το υλικό σας στις σωστές διαστάσεις.
Το κομμάτι θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να
καλυφθεί η ζημιά, συν 30 mm από κάθε πλευρά. Βεβαιωθείτε
ότι όλες οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες.

5. Αφήστε να στεγνώσει επί τουλάχιστον έξι ώρες.
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6. Όταν στεγνώσει, φουσκώστε
το θάλαμο και ελέγξτε για
διαρροές αέρα. Το εσωτερικό
μπάλωμα θα πρέπει να είναι
αεροστεγές.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑ
7. Προετοιμάστε το εξωτερικό
μέρος του μπαλονιού και
το εξωτερικό σας μπάλωμα.
Χρησιμοποιώντας
ταινία
μασκαρίσματος, κολλήστε την

8. Αναμίξτε την υπόλοιπη
κόλλα
με
σκληρυντικό.
Σκουπίστε την επιφάνεια του
υφάσματος με το διαλυτικό,
σκουπίστε δεύτερη φορά
με διαλυτικό, ωσότου η επιφάνεια του υφάσματος να γίνει
κολλώδης/γλοιώδης. Τότε απλώστε την πρώτη λεπτή στρώση
κόλλας, αφήστε για 30 λεπτά και, στη συνέχεια, απλώστε τη
δεύτερη λεπτή στρώση κόλλας.
9. Πιέστε τις επιφάνειες μεταξύ τους μετά από περίπου 5
λεπτά, όσο παραμένουν κολλώδεις. Τρίψτε πιέζοντας από το
κέντρο του μπαλώματος προς τα έξω, με το λειαντικό σας.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άκρα έχουν κολλήσει. Φροντίστε να
μην παγιδευτεί αέρας μεταξύ των επιφανειών. Αφαιρέστε
την ταινία και τρίψτε για να αφαιρέσετε την περίσσεια της
κόλλας. Εάν η κόλλα παραμείνει, θα γίνει καφέ.
10. Εάν η κόλλα έχει εξατμιστεί και δεν κολλά σωστά,
ζεστάνετε ήπια την περιοχή με ένα σεσουάρ ή πιστόλι ζεστού
αέρα, και πιέστε με το λειαντικό σας.
11. Αφήστε να στεγνώσει επί τουλάχιστον έξι
ώρες, προτού ασκήσετε πίεση στο μπαλόνι.
Ολοκλήρωση σκλήρυνσης σε 48 ώρες.
Μέγιστη αντοχή συγκόλλησης σε 7 ημέρες.
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ΑΝΑΜΙΞΗ:
Η ανάμιξη της κόλλας με το σκληρυντικό πρέπει να γίνεται
σε αναλογία 25:1 Το σκληρυντικό παρέχεται ήδη στη σωστή
αναλογία με την κόλλα, οπότε το μισό σκληρυντικό και το
μισό δοχείο κόλλας θα έχει επίσης αναλογία 25:1

4. Απλώστε με το πινέλο
μία δεύτερη στρώση κόλλας
και στις δύο επιφάνειες.
Με το εσωτερικό μπάλωμα
απλώστε
ένα
τεμάχιο
πολυαιθυλένιο επάνω στην
κόλλα, προκειμένου να μπορεί
να τυλιχτεί και να περάσει
μέσα από την τρυπα (έτσι δεν
θα κολλήσει στο λάθος σημείο). Τοποθετήστε στο εσωτερικό
του μπαλονιού και τοποθετήστε το στη θέση του, αφαιρέστε
το πολυαιθυλένιο. Δουλέψτε τη μία πλευρά προς τα κάτω
με το λειαντικό σας, πιέζοντας με δύναμη, έπειτα δουλέψτε
την άλλη πλευρά. Δουλέψτε από το κέντρο του μπαλώματος
προς τα έξω. Φροντίστε να μην παγιδευτεί αέρας μεταξύ των
επιφανειών. Σημείωση:- η κόλλα είναι τύπου συγκόλλησης με
επαφή, θα κολλήσει μόλις αγγίξει την άλλη επιφάνεια. Προτού
οι επιφάνειες έλθουν σε επαφή, βεβαιωθείτε ότι το μπάλωμα
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βρίσκεται στη σωστή θέση.

περιφέρεια του μπαλώματος
αφήνοντας ένα κενό 3 mm,
για το τέντωμα του υλικού.
Έτσι θα διασφαλιστεί ότι δεν
θα υπάρξει υπερκάλυψη της
κόλλας.

6 Hours
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Επισκευές με κόλλα για PVC
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Μπαλώματα δακτυλίου D
και εξαρτήματα από
καουτσούκ

Μπορεί να κολλήσει και ύφασμα μη PVC – λαβές ή άλλα
εξαρτήματα κατασκευασμένα από υλικά τύπου καουτσούκ.
Πρώτα τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε και απλώστε μία
λεπτή στρώση κόλλας Hypalon (2990), ως αστάρι. Στη
συνέχεια, απλώστε κόλλα PVC, όπως παραπάνω.

