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Felhasználása:  

 

 

Noviweld 671  - CV burkolatok varratainak. lágy PVC lábazatok, lépcsőélek  

hideghegesztésére szolgál. 

A hegesztőfolyadék a burkolatok oldalrészét feloldja és lehetővé tesz egy homogén, vastag és 

szakítás biztos kapcsolatot. 

 

Noviweld 671 könnyedén kitölti a fugaréseket. A tubus tartalma cca. 25 fm-re elegendő. 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: Oldószer PVC keverékkel 

Szín: Átlátszó 

Sűrűség: cca.0,95 gr/cm³ 

Állag: alacsony viszkozitású  

Felhordás: tubusból speciális fúvókával 

Kötési idő: cca. 60 perc 

Felhasználási feltételek:  >15 °C padlóhőmérséklet 

< 65% relatív páratartalom 

Raktározás: cca. 24 hónap eredeti kiszerelésben  

Tisztítás: 672 tisztítófolyadék 

Fagyra érzékenység: nem 

GefStoffV. jelölés 

                                                            

Biztonsági adatlap: 

Xi, F   

 

kérésre kapható                                                                                             

  

  

                               *a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként    

                                         kezelendők. 

 

 

Felhasználás:          
 

A hegesztendő részeknek tisztának, száraznak kell lennie.A fugarésből a ragasztómaradványok 

eltávolítása érdekében célszerű a fugahegesztés előtt egy kés segítségével a rést 

megtisztítani.Már használt padlóburkolatnál Noviweldet  ne használjuk.Amennyiben a ragasztó 

a CV burkolat alatt megkötött, megkezdhető a varrathegesztés.A tűfúvókát a résbe helyezzük. 

Amikor a folyadék kezd kifolyni, a tűt lassan és egyenletesen a varratban vezetjük. 

Ügyelni kell arra, hogy a folyadék a varratban folyik és egyúttal a varrat széleken mindkét 

oldalon cca. 1 mm szélességben is elterül. 60 perc elteltével a hegesztett felület óvatosan már 

járható. Nagyobb megterhelés esetén a varratot néhány órán keresztül óvni kell. A túlfolyt 

anyagot nem szabad kendővel megtörölni. Hagyjuk megszáradni és egy éles kés segítséhgével 

óvatosan távolítsuk el. 

Tiszta hegesztési felületet elérése céljából javasoljuk a varratrészt ragasztószalaggal 

leragasztani és trapézpengével utánvágni..Ezzel elérhető, hogy a felesleges folyadék ne a 

burkolatra, hanem a ragasztószalagra ömöljön ki. Igy elkerülhet ő a CV burkolat felületének 

beszennyeződése. A ragasztószalagot cca. 20 perc után eltávolítjuk. 

 

 

 



Figyelmeztetés:  A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon kívül 

a  mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége. 

    

 

Csomagolása: 42 gr  tubus 

 

 

Feltétlenül 

figyelembe veendő: 

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és  

tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal  

ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a 

felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!  

Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül  

jóváhagyásunkat igényli. Kötelező érvényű kijelentést csak konkrét objektumokra 

vonatkozóan adunk.  Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik 

lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben 

az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 

rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk  érvényét veszíti. 

Aktuális kiadás 2007.10.22 

 


