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Pretec PolyFix T1 

 

Pretec PolyFix T1 er en termoplast som påføres i smeltet form med spesiell fuge- eller trykkluftpistol og fungerer som 
"lim" mellom emner ved en molekylær sammenfiltring. Kan brukes på alle materialer som tåler 200°C 
overflatetemperatur. Pretec PolyFix T1 er spesielt komponert til å hefte til plastikk f.eks. PVC, PE og PP. Delvis heft 
oppnås etter 1-4 minutter avhengig av omgivelsenes temperatur, full vedheft oppnås når Pretec PolyFix T1 er blitt 
kald. 
 
Lager program: 
 
Ø43x45 leveres I 10 kg papeske. 
 
Teknisk informasjon: 
 
Dimensjon av limstykke: 
Mykningstemperatur: 100°C (ASTM E28) 
Varme motstandsevne: 75°C (BS5350 H3) 
Lav temperatur fleksibilitet: -14°C 
Vekt: Tilnærmet 18 stykker per kg.  
 
Sikkerhetsadvarsel: 
 
Der er ikke oppløsningsmidler eller andre flyttende stoffer i den flytende termoplast. 
Ved bruk av trykkluftdrevet pistol dannes det ikke spray partikler, det er en smeltet fuge av varm plast som kommer ut 
av dysen. 
Den smeltede plasten er opptil 200 grader varm og kan gi brannskader på ubeskyttet hud. 
Det er ikke anledning til særlig beskyttende tiltak utover vanlig heldekkende arbeidstøy, briller og hansker. 
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon. 
 
Oppbevaring:  
 
Tilnærmet uendelig holdbarhet ved oppbevaring rent og tørt med temperaturer mellom 5 °C og 30°C når pakken er 
lukket.  
 
 
Tilbehør: 
 
Limpistol Tec3400 
Spraypistol Tec6310 (trykkluft) 
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Pretec PolyFix T1 

 
 

 
Pretec PolyFix T1 is a thermoplastic that is applied in molten form with glue gun and acts as "glue" between objects by 
a molecular entanglement. It can be used on all materials that can withstand 200°C hot plastic. Pretec PolyFix T1 is 
specially formulated to adhere to plastic, e.g. PVC, PE and PP. Partial adhesion is achieved after 1-4 minutes 
depending on the ambient temperature, full adhesion is achieved when Pretec PolyFix T1 has cooled. 
 
Stock programme: 
 
Ø43x45 delivered in 10kg box. 
 
Technical information: 
 
Dimension of glue cylinder: Ø43x45mm 
Ring and ball softening point: 100°C (ASTM E28) 
Heat resistance: 75°C (BS5350 H3) 
Low temperature flexibility: -14°C 
Weight: approximate 18 sticks per kilo 
 
Safety warning: 
 
There are no solvents or other moving substances in the liquid thermoplastic. 
When using a glue gun, no spray particles are formed, it is a molten plastic grout that comes out of the nozzle. 
The melted plastic grout is up to 200 degrees hot and can cause burns to unprotected skin. 
There is no occasion for particularly protective measures beyond normal full-coverage work clothes, glasses and 
gloves. 
See safety data sheet for more information. 
 
Storage: 
 
Almost infinite shelf life when stored clean and dry at temperatures between 5°C and 30°C while the package is 
closed. 
 
Accessories: 

 
Glue gun Tec3400 
Spray gun Tec6310 (compressed air) 
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