
 

Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal  kullan lmas  
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz 
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar  nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan  kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler 
nedeniyle ürün performanslar  ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla 
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk  sakl  tutar. 
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r. 
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Simson PanelTack 
 

Panel Yap  
 
Ürün Tan : 
Simson PanelTack, MS Polimer bazl , düz d  cephe panellerinin ve özellikle yüksek bas nçla üretilen Laminat 
kaplama panellerinin cephe yüzeyine ba lanmas  için kullan lan, nemle kürlenen, son derece elastik bir 
yap r.  
 
Kullan ld  Yerler: 
 D  cephe kaplamas ,  
 Çat  kenar kaplamalar ,  
 Siperlik kaplamalar  gibi uygulamalarda, 
 Kaplama panellerinin yap lmas nda kullan r.  

 
Özellikler: 
 Solvent ve izosiyanat içermez.  
 Mükemmel mekanik dayan ma sahiptir.  
 Gerilim kuvvetinin ideal ekilde da lmas  sa layan uzun süreli elastikiyete sahiptir.  
 Nem ve hava ko ullar na kar  mükemmel dayan kl r.  
 Basit ve h zl  montaj sa lar.  

ç ve d  uygulamalarda ayn  ba lama sistemi kullan labilir.  
 KOMO - sertifikal r. 
 Yang na dayan kl r, EN13501 - 1 Class B, s2,d0 

 
Teknik Veriler: 

Renk Aç k Gri 
Temel Malzeme Silil Modifiye Polimer SMP 
Komponent Say  1 
Tipi Elastik 

vam Yumu ak, homojen macun k vam nda 
Shore A de eri Yakla k 30 
Özgül A rl  1,4 gr / ml 
Film Olu umu (Ba lang ç)  (20°C / RH % 50) 15 dakika 
Gerilme Dayan  
(KOMO - sertifikas  SKG'03.08.056.1) 1,1 N / mm2 

Kesme Dayan  
(KOMO - sertifikas  SKG'03.08.056.1) 1,1 N / mm2 

zin Verilen Max. Hareket 
(KOMO - sertifikas  SKG'03.08.056.1) 4,3 mm 

Is  Aral  - 40°C + 90°C aras  
Uygulama Aral  + 5°C ile + 35°C aras  

 
Teknik bilgiler + 20°C hava s cakl na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir. 
 
Uygulama Öncesi Haz rl k: 
Panellerin yap laca  cephelerin ön in a edilecek ta  profillerin haz rl nda montaj  yap r. 
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Uygulama: 
 Sistem olarak ürün grubu uygulamas  4 a amadan olu maktad r. 
 Yap rma yap lacak yüzeylere (profil ve panel yüzeyi) Simson Primer PanelTack sürülerek yüzeylerin tozdan 

ar nd lmas  sa lan r. Kurumas  için 10 dakika beklendikten sonra yap n uygulanmas na ba lanabilir. 
 Astarlar tamamen kuruduktan sonra, aral ks z olarak ve sadece dikey ekilde Simson FoamTape profilin iç 

sm na uygulan r. Kaplama panelleri üzerine ilk yap may  sa lar ve yap n tam kal nl kta olmas  
sa lar. Koruyucu bant henüz ç kart lmamal r. 

 3. a amada Simson PanelTack, aralar nda 10 mm bo luklar olu acak ekilde, banda paralel olarak ve üçgen 
bir kesit olu turulacak ekilde profil üstüne uygulan r. Yap n kal nl n, band n kal nl ndan fazla 
olmas na dikkat edilmelidir. 

 Bant n üzerindeki koruyucu tabaka ç kar r ve paneller hizalanarak yerlerine s ca Simson FoamTape ile 
temas edene kadar bast r. Yap n sürülmesinden sonra en geç 10 dk. içinde paneller yerle tirilir.  

Sarfiyat:  
25 sosis / 100 m2 
 
Ambalaj: 
600 ml sosis / kolide 12 adet.   
 
Depolama: 
 Suya, dona ve a r hava artlar na kar  korunmal r. 
 Ah ap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C aras ndaki serin, kuru ve nemden ar nd lm  ortamda muhafaza 

edilmelidir. 
 Ambalaj  aç lm  ürünler derhal tüketilmelidir. 
 Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir. 
 Yukar da belirtilmi  olan muhafaza ko ullar na uyulmas  kayd yla depolama ömrü maksimum 1 y ld r. 

 
Güvenlik Önlemleri: 
Genel in aat yap m kurallar  ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml  
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir. 
 


