Cola para rótulos Cola fria

KRONES colfix S 4026
Indicações de
processamento
Na operação com bomba, a cola deve ser processada em um período de 24 h. No caso de formatos
pequenos formatos de rótulos,
é necessário reduzir a quantidade de cola a bombear.
A tentativa de reduzir a viscosidade misturando com água, altera negativamente as
propriedades da cola e, por isso, não é recomendada pela KIC Krones.
Por princípio, nas tentativas com diferentes tipos de colas é necessário limpar minuciosamente a
bomba de cola, os paletes e o cilindro de cola.
Importante: Deve ser utilizado o procedimento de sequência de consumo FIFO!
Processar a mercadoria com menor validade em primeiro lugar!
APLICAÇÃO:

Cola para a rotulagem de recipientes de vidro. S 4026 tem uma grande
resistência à água gelada e se dissolve em sistemas de lavagem
convencionais com soda cáustica suficiente.
A cola não contém componentes de origem animal e está classificada como
"vegan".

DADOS DO PRODUTO: Tipo de produto
Viscosidade
Valor pH
Densidade
Teor de corpos sólidos
Cor
Possibilidade de reutilização
TEMPERATURA DE PROCESSAMENTO:

Cola fria totalmente sintética para a
rotulagem
aprox. 90.000 mPa.s
aprox. 8,1
1,1 g/cm³
34 %
bege
sim

20 – 28 °C

FORMATO DE FORNECIMENTO:

ARMAZENAMENTO:

LIMPEZA:
PERIGOS
INDICAÇÃO:

Barril de 30 kg
Número de artigo: 0904049467
Número de artigo: 0906089073
Possibilidade de armazenamento em embalagens originais fechadas
protegido do calor acima de +30 °C e do frio abaixo de
+10 °C até 12 meses.
As peças da máquina podem ser colocadas em água até 40 °C ou limpas com
KRONES colclean WET 1.
Ver folha de dados de segurança

As indicações destas informações sobre o produto se baseiam em nossas experiências e conhecimentos gerais no momento da impressão e devem informar o leitor com experiência a nível técnico sobre
possíveis aplicações. No entanto, as informações sobre o produto não constituem qualquer garantia de propriedades ou de adequação do produto em casos específicos. Estas não isentam o usuário de
efetuar previamente as próprias tentativas de teste da utilização do produto selecionado. Recomendamos uma sessão de aconselhamento individual e disponibilizamos amostras para testes, a pedido e
consoante a possibilidade. Estas informações ou eventuais conselhos verbais excluem qualquer tipo de responsabilidade jurídica. Os produtos KIC KRONES estão em permanente desenvolvimento.
Por isso, reservamo-nos o direito de alterar, em qualquer altura e sem aviso prévio, todos os dados técnicos do presente documento. – 03/2021
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