
 

 

 

 
MONTAGE STICK 

 
Το Montage Stick είναι ισχυρή κόλλα μονταρίσματος γενικής χρήσης, με βάση 
ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. 
 
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώμα : Λευκό. Επιδέχεται βαφή μετά το στέγνωμα. 
Πυκνότητα : 1,34 g/cm3 
Θερμοκρασία εφαρμογής : +10oC to + 40oC 
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές : -15oC to +60oC 
Χρόνος σχηματισμού υμενίου : 5-10 λεπτά 
Χρόνος επίτευξης αρχικής συγκόλλησης : 5-10 λεπτά  
(ανάλογα με τις θερμοϋγρασιακές συνθήκες). 
Σύνθεση : Ρητίνες σε υδατική διασπορά. Δεν περιέχει διαλύτες. 
Σκληρότητα SHORE A: 803 
Αντοχή σε εφελκυσμό : 4,5 N/mm2 

Θιξοτροπία : Κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες. Δεν κρεμάει.  
Πρόσφυση : Άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, πορώδη 
και μη-πορώδη, χωρίς primer.  
 
 
TΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερέωση φύλλων πολυστερίνης πάνω σε 
επιφάνειες σκυροδέματος ή μεταλλικές επιφάνειες. Είναι επίσης 
κατάλληλο για στήριξη καλωδίων ή καναλιών από PVC σε τοίχους, 
καθώς και για στερέωση γύψινων διακοσμητικών στοιχείων (ροζέτες, 
κλπ.). Γενικά είναι κατάλληλο για στερεώσεις αντικειμένων από ξύλο, 
μέταλλο, μπετόν, πλαστικό, κλπ. Τουλάχιστον μία από τις δυο προς 
συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι πορώδεις.   

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5oC. 
Προετοιμασία : Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από 
σκόνες, σαθρά, λάδια, κλπ. Το Montage Stick μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και 
σε υγρές επιφάνειες.  
Συγκόλληση : Τοποθετούμε τη φύσιγγα σε κατάλληλο πιστόλι, κόβουμε το 
ακροφύσιο λόξα στην επιθυμητή διατομή και εφαρμόζουμε το Montage Stick 
στη μία από τις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Ενώνουμε τις δύο 
επιφάνειες και τις κρατάμε ενωμένες για λίγα λεπτά. Η τελική αντοχή της 
κόλλας αναπτύσσεται αρκετές ώρες μετά την εφαρμογή.  
Καθαρισμός χεριών και εργαλείων : Το μη-στεγνωμένο υλικό καθαρίζεται 
εύκολα με νερό (κατά προτίμηση ζεστό). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί 
μηχανικά. Το Montage Stick είναι γενικά αβλαβές και δεν απαιτούνται ειδικές 
προφυλάξεις κατά την χρήση.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Το Montage Stick μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 12 μήνες σε σκιερό 
μέρος. 
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και 

εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές 

τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 

ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη 

χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη 

εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς 

καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’ όσον αυτά απαιτούνται. 

Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του 
εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε 
πρόσθετης πληροφορίας. 

 


