
SKLADOVÝ PROGRAM

VLASTNOSTI A VÝHODY

> ColorJoint - adhezívny a tesniaci tmel pre prefarbené spoje pracovných a zástenných dosiek, utesnenie výrezov a spojov pri montáži drezov, 
 obnažených rezov, a ďalšie podobné aplikácie.  
> ColorJoint bol vytvorený na báze polymérovej technológie najnovšej generácie pre maximálnu priľnavosť, pevnosť a rýchlosť vytvrdenia.
> ColorJoint má vynikajúcu priľnavosť k rôznym povrchom ako sú: laminát, kremeň, nerezová oceľ, sklo a mnoho ďalších.
> ColorJoint umožňuje vďaka dostupnosti niekoľkých farebných variantov vytvoriť nepriepustný a farebne zladený spoj pracovnej, prípadne  
 zástennej dosky.
> ColorJoint má vynikajúcu pevnosť spoja, ktorý umožňuje okamžitú fixáciu bez opory. 
> ColorJoint je ideálna výplň medzier alebo škár a to vďaka takmer nulovému zosychaniu, UV stabilite, pevnejšiej konzistencii, ktorá vydrží v spoji  
 dlhšie a neabsorbuje nečistoty tak ako silikón. Neobsahuje tiež žiaden statický náboj, ktorý by priťahoval prach. Otvorená doba je 10-15 minút, 
 čo umožňuje dostatočný čas predovšetkým pri vyrovnávaní, následnom uťahování spojov pracovných dosiek a pri ďalších podobných aplikáciách. 
> ColorJoint rýchlo vytvrdzuje aj pri nízkych teplotách. Plné zaťaženie spoja je možné po 15 hodinách.
> ColorJoint sa ľahko aplikuje za všetkých podmienok a má schopnosť sa viazať aj na vlhké povrchy.
> ColorJoint je šetrný k životnému prostrediu. Neobsahuje rozpúšťadlá a ani iné nebezpečné materiály, ktoré vytvárajú zápach alebo výpary. 
> ColorJoint má trvanlivosť 12 mesiacov (neotvorené).

NÁVOD NA POUŽITIE

Uistite sa, že oblasť, ktorá má byť lepená, spojená alebo utesnená, je bez prachu a mastnoty. 

Spoj pracovnej dosky: 
Naneste rovnomernú vrstvu ColorJoint pomocou priloženého aplikátora po celom obvode spoja jadra dosky, pričom dbajte na to, aby okolo 
otvorov pre spojovacie kovanie bolo zaistené utesnenie. Uzavrite rýchlo spoj. Vyrovnajte obe strany plochy spoja a utiahnite spojovacie kovanie. 
Vytlačený prebytočný tmel zo škáry odstráňte hranou priloženého aplikátora alebo špachtľou a následne očistite mäkkou textíliou. Utierajte pod 
uhlom 90 stupňov k spoju (nečistite v smere spoja). Na dokonalé očistenie predovšetkým štruktúrovaných povrchov použite rozpúšťadlo, ktoré 
nespôsobí poškodenie povrchu dosky.

Lepenie: 
Naneste ColorJoint na jeden z povrchov v pruhoch s odstupom 10 - 20 cm. Neaplikujte lepidlo bodovo. Následne spojte dohromady. 

Utesnenie: 
Naneste rovnomernú vrstvu ColorJoint na plochu, ktorá má byť utesnená a vyrovnajte pomocou hladkého nástroja alebo mäkkej špachtle. 
Pred zatuhnutím vyhlaďte povrch mydlovým roztokom.
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FAREBNE ZLADENÝ SPOJ PRACOVNEJ / ZÁSTENNEJ DOSKY
ZAISŤUJÚCI MAXIMÁLNE UTESNENIE

Více na: www.youtube.com - ColorJoint 
https://youtu.be/6Vw3l8jmszQ
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Lepenie: 
Uistite sa, že spájané hrany sú suché a čisté (bez mastnôt). Na tubu 
so zodpovedajúcim farebným odtieňom ColorJoint nasaďte priložený 
aplikátor, ktorý zaistí súvislý nános a dokonalé utesnenie. ColorJoint 
naneste pomocou aplikátora po celej dĺžke hrany spoja.

Vloženie spojovacích lamiel:
Do otvorov pre vodiace/spojovacie lamely aplikujte malé množstvo  
ColorJoint a potom vložte vodiace/spojovacie lamely.

Utiahnutie spoja:
Spojte oba diely pracovných dosiek a vložte spojovacie kovanie. Opa-
trne utiahnite skrutky spojovacieho kovania za pomoci šesťhranného 
kľúča 3 mm. Dajte však pozor, aby nedošlo k nadmernému utiahnutiu 
k poškodeniu hrán v spoji. Po dotiahnutí znova skontrolujte, či je spoj 
v správnej pozícii bez presahov alebo nepresností. Prípadne všetko 
upravte pred konečným odstránením prebytočného ColorJoint z po-
vrchu spoja.

POSTUP NA VYKONANIE SPOJA KOMPAKTNEJ PRACOVNEJ DOSKY

Usmernenia a postupy uvedené podľa odporúčania výrobcu.

Očistenie spoja: 
Vytlačený prebytočný tmel zo škáry odstráňte hranou priloženého apli-
kátora alebo špachtľou a následne očistite mäkkou textíliou. Utierajte 
pod uhlom 90 stupňov k spoju (nečistite v smere spoja). Na dokona-
lé očistenie, predovšetkým štruktúrovaných povrchov, použite roz-
púšťadlo, ktoré nespôsobí poškodenie povrchu dosky.

> otvorená doba 10-15 min.  
> už za 4 hodiny nelepivý 
> plné vytvrdenie spoja je dosiahnuté po 15 hodinách

SKLADOVÝ PROGRAM: ColorJoint a doplnkové príslušenstvo

Art. číslo Označenie Farba Balenie

23923/0001 ColorJoint - lepidlo/tmel CJ001 biela 20 g

23923/0002 ColorJoint - lepidlo/tmel CJ003 dub 20 g

23923/0003 ColorJoint - lepidlo/tmel CJ005 hnedá 20 g

23923/0004 ColorJoint - lepidlo/tmel CJ006 sivá 20 g

23923/0005 ColorJoint - lepidlo/tmel CJ010 čierna 20 g

23923/0009 Spojovacie kovanie na kompaktné dosky od hr. 12 mm 1 ks

23923/0007 Odmasťovač/čistič 20 ml

23923/0008 Ľanový olej na hrany kompaktných dosiek 20 ml

23923/0006 Univerzálny čistiaci prostriedok na povrch pracovnej dosky 500 ml


