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Tehnične informacije 

GRAVIT 620 
Tesnilno lepilna masa za čopič 

 
 
 
 
 

LASTNOSTI 

GRAVIT 620 METAL JOINTS SEALANT – enokomponentni poliuretanski izdelek, ki se suši zelo 
hitro. Izdelek se uporablja za tesnjenje spojev kovinske pločevine, pa tudi fuzijsko varjenih in tlačno 
varjenih mest. Ne teče, ne pušča črtic in dobro oprijema surove, temeljne ali prevlečene kovinske 
pločevine. Daje zelo elastičen premaz, ki ga je mogoče premazati s kakršnimi koli prozornimi 
premazi ali akrilnimi premazi. 

UPORABA 

GRAVIT 620 se uporablja za tesnjenje in premaz varjenih, fuzijsko varjenih, lepljenih, prekrivajočih se, 
tesnjenih in spojenih kovinskih spojev. 

PRIPRAVA POVRŠINE 

Odstrani rjo. Površina mora biti čista, suha in razmaščena pred nanosom. 

POSTOPEK 

Produkt nanesemo s čopičem. Odvečen material lahko odstranimo z nitro redčilom ali pa z akrilnim 
redčilom. Optimalna temperatura za aplikacijo je +5°C do 35°C. 

ČAS SUŠENJA 

Sušenje površine nanosa   

Čas sušenja 

15 do 25 min pri 20°C in 55% vlažnosti. 

Približno 2 mm na dan pri 20°C in 55%. 

PREBARLJIVOST 

Odvisna je od debeline nanosa, product je prebarljiv po 1-3 urah. 

BARVA 

Siva 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/e limit*  

Dejanska VOC vsebnost 

840g/l 

407 g/l 

* Za nanos mešanice skladen z Direktivo EU 2004/42/CE 
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ČIŠČENJE OPREME 

THIN 850 akrilno redčilo ali nitro redčilo. 

SKLADIŠČENJE 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

ROK UPORABE 

GRAVIT 620  12 mesecev /20°C 

SAFETY  

See Safety Data Sheet. 

VARNOST 

Poglejte varnostni list  

DRUGE INFORMACIJE 

Registrska številka: 000024104. 

Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni 
podatki ustrezajo trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo 
visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro 
izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z 
različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso 
pod našim nadzorom.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


