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PVC 704
: چسبمشخصات فنی

رهنگ شفاف -

0,920± 0,04وزن مخصوص -

)C °1±°23دماي( در CP 500ویسکوزیته : حداقل-

سال از زمان تولید ( حک شده در اهنتهاي قوطی)3عمر مفید : -

و دور از تابش مستقیم هنور خورشیدC ~44 °C°5:دماي هنگهداري-

اوزان تولیدي در بسته بندي هاي:
کیلویی) 4یک کیلویی و یک گالن(&هنیم کیلویی &گرمی250-

کاربرد : 

فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )-

دقیقه30-15) : درجه ساهنتیگراد24دماي درزمان مورد هنیاز جهت چسبندگی و آماده سازي اتصال براي تست (-

 PN16اینچ 6تا سایز PVC-Uچسب محلول براي تمام اتصاالت ، شیرآالت و لوله هاي -

قابلیت پرکنندگی درزها و شکاف ها-

،آبیاري ، فاضالب ، چمن و سیستم هاي سیستم هاي پر فشار آب آشامیدهنی ، استخر و سوهنا مناسب براي استفاده در -

صنعتی.

مطابق دستورالعمل سازهنده, استفاده از کلینر قبل از چسب زدن اجباري می باشد.-

هنگیرد.هاي هواي فشرده و گازي مورد استفاده قرار: در سیستمتبصره-

لیست استاهندارد ها و گواهی هنامه ها:
)PVCسیستم هاي پالستیکی (براي ول لي محااستاهندارد چسبه- ASTM D2564 مطابق استاهندارد-

ایاالت متحده آمریکا براي صنعت چسب و درزگیرهاي محلول SCAQMDمطابق ضابطه -

(استاهندارد پیشرو در طراحی محیطی و اهنرژي) LEEDداراي گواهینامه -

جهت استفاده در سیستم هاي آب آشامیدهنی و آب فاضالب �ایالت متحده آمریکاNSFاستاهنداردمطابق-

سیستم هاي آب آشامیدهنی و سخت براي کابردهاي پرفشار pvcلوله هاي - CSA-B137.3 & B181.2مطابق استاهندارد -

و صنعتی.آب و فاضالب
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PVC 717
: چسبمشخصات فنی

رهنگ شفاف -

0,963± 0,04وزن مخصوص -

)C °1±°23دماي( در CP 1600ویسکوزیته : حداقل-

سال از زمان تولید ( حک شده در اهنتهاي قوطی)3عمر مفید : -

و دور از تابش مستقیم هنور خورشیدC ~44 °C°5:دماي هنگهداري-

اوزان تولیدي در بسته بندي هاي:
کیلویی) 4(و یک گالنیک کیلویی &هنیم کیلویی &گرمی250-

کاربرد : 

فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )-

درجه 24دماي در(و آماده سازي اتصال براي تستزمان مورد هنیاز جهت چسبندگی -

دقیقه30-15) : ساهنتیگراد

 PN16اینچ 12تا سایز PVC-Uچسب محلول براي تمام اتصاالت ، شیرآالت و لوله هاي -

قابلیت پرکنندگی درزها و شکاف ها-

مناسب براي استفاده در سیستم هاي پر فشار آب آشامیدهنی ، لوله هاي صنعتی ،آبیاري ، فاضالب ، چمن و سیستم هاي -

تی و همچنین به واسطه ویسکوزیته باال مناسب هواي گرم.صنع

استفاده از کلینر قبل از چسب زدن اجباري می باشد.سازهنده, مطابق دستورالعمل -

.هنگیرد: در سیستم هاي هواي فشرده و گازي مورد استفاده قرارتبصره-

لیست استاهندارد ها و گواهی هنامه ها:
)PVCسیستم هاي پالستیکی (براي ول لي محااستاهندارد چسبه- ASTM D2564 مطابق استاهندارد-

محلولصنعت چسب و درزگیرهايایاالت متحده آمریکا براي  SCAQMDمطابق ضابطه -

(استاهندارد پیشرو در طراحی محیطی و اهنرژي) LEEDگواهینامه داراي-

جهت استفاده در سیستم هاي آب آشامیدهنی و آب فاضالب �ایالت متحده آمریکاNSFاستاهنداردمطابق-

سیستم هاي آب آشامیدهنی و سخت براي کابردهاي پرفشار pvcلوله هاي - CSA-B137.3 & B181.2ابق استاهندارد مط-

.و صنعتیآب و فاضالب
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CLEANER C-65
: پاك کننده مشخصات فنی 

رهنگ شفاف -

0,794± 0,04وزن مخصوص -

هماهنند آب رقیقویسکوزیته : -

سال از زمان تولید ( حک شده در اهنتهاي قوطی)2عمر مفید : -

و دور از تابش مستقیم هنور خورشیدC ~44 °C°5:مناسب دماي هنگهداري-

ابعاد تولیدي :
کیلویی) 4یک کیلویی و یک گالن(&هنیم کیلویی &گرمی 250-

کاربرد : 

فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )-

ثاهنیه15تا 5زمان مورد هنیاز : -
از گریس، روغن و  PVC , CPVC , ABS اتصاالت و شیرآالت ، پاك کننده سطوح قبل از اتصال لوله -

محیط آلوده

و هنفوذ را کردهغبار پاك و همچنین سطوح را هنرمر سطوح اتصال را از روغن ، گریس و گرد و کلین-

و برابر استاهندارد به داري را برقرار کندسبب میشود چسب ، اتصال محکم و پایراحتتر میکند که این امر 

ر قبل از استفاده چسب حتما گیري از کلینبکاربا ام توصیه میگردد هنقاط اتصال، لحاظ تضمین استحک

صورت پذیرد.

استاهندارد ها و گواهینامه هاي اخذ شده
پاك کننده هاي محلول صنعت ایاالت متحده آمریکا براي SCAQMDمطابق ضابطه -

(استاهندارد پیشرو در طراحی محیطی و اهنرژي)LEEDداراي گواهینامه -

هنکات ایمنی
.داري شودهدور از دسترس اطفال هنگ-

.و جرقه هنگهداري  شودتحراردر فضاي باز و دور از-

یید.اهنمياز استشمام آن خوددارلذا هاي محلول اشتعال زا و مضر هستند،بخار چسب -

چشم ها و لباس خودداري فرمایید.ا صورت ،از تماس ب-
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CPVC 714
: چسب مشخصات فنی 

هنارهنجی یا خاکستريرهنگ -

0,898±0,04وزن مخصوص -

)C °1±°23دماي( در CP 1600حداقلویسکوزیته : -

سال از زمان تولید ( حک شده در اهنتهاي قوطی)2عمر مفید : -

و دور از تابش مستقیم هنور خورشیدC ~44 °C°5:دماي هنگهداري-

:اوزان تولیدي در بسته بندي هاي
کیلویی) 4و یک گالن(یک کیلویی &هنیم کیلویی &گرمی 250-

کاربرد : -
فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )-
درجه 82دماي  ,PN 16اینچ 12یر االت تا سایز شبراي تمام اتصاالت، لوله و cpvcصنعتیمحلول چسب -

و رطوبت محیطی بسیار باال.ساهنتیگراد و هواي شرجی

و همچنین تعمیرات.پرکنندگی درزها و شکاف هابسیار باال در قابلیت -
ساختماهنی، حمل و هنقل و سیستم براي سیستم هاي لوله کشی آب گرم و سردمناسبCPVCسب صنعتی چ-

تیوب مسی.و همچنین ، C°82تا دماي هاي صنعتی

.PVC-Uقابل استفاده در سیستم هاي لوله کشی صنعتی با متریال -

.هنگیرد: در سیستم هاي هواي فشرده و گازي مورد استفاده قرارتبصره-

لیست استاهندارد ها و گواهی هنامه ها:
درجه 82سیستم هاي لوله کشی پالستیکی آب سرد و گرم تا دماي استاهندارد - ASTM D2846 مطابق استاهندارد -

ساهنتیگراد و همچنین اتصال فلز به پالستیک.

 CPVCبراي سیستم هاي پالستیکیي محول ااستاهندارد چسبهF493ASTM مطابق استاهندارد-

جهت استفاده در سیستم هاي آب آشامیدهنی و آب فاضالب �ایالت متحده آمریکاNSFاستاهنداردمطابق-

سیستم هاي آب آشامیدهنی و سخت براي کابردهاي پرفشار pvcلوله هاي -  CSA-B137.3 & B181.2مطابق استاهندارد -

.و صنعتیآب و فاضالب
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 مزایاي چسب هايWELD ON
داراي فرچه روي درب قوطی-
زمان مورد هنیاز جهت چسبندگی کوتاه-
طول عمر باال-
هنوع محصول در صنعت چسب )100بیش از تنوع در محصوالت و ابعاد تولیدي( -
سال تجربه 50برهند معتبر در صنعت پالستیک با بیش از -

WELD ONمیاهنگین تعداد اتصال براي چسب یک کیلویی 
20mm 25mm32mm50mm63mm90mmسایز لوله

300200125906040تعداد اتصال

110mm160mm200mm250mm315mm450mmسایز لوله
21/2-31-301052تعداد اتصال

میلیمتر به اینچ�جدول معادل سایز لوله 
20253240506375میلیمتر

1/2 1/222 1/41 1/23/411اینچ

90110160200250315450میلیمتر
3468101218اینچ


