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Κυανοακλρυλική Κόλλα 3454 για πορώδεις επιφάνειες  

 

 

 
Η 3454 είναι μια αιθυλική κυανοακρυλική κόλλα σε μορφή gel ιδανική για 

εφαρμογές που δεν θέλουμε να ρέει ή να στάζει υλικό στο πεδίο εφαρμογής μας. 

Είναι ειδικά διαμορφωμένη για να εφαρμόζεται και να κολλάει δύσκολες επιφάνειες 

μεταξύ τους. 

 

Εφαρμογές: 

 

•Κατάλληλη για κόλληση πορωδών ή απορροφητικών υλικών όπως ξύλο, χαρτί, 

δέρμα και ύφασμα. 

•Εξαιρετική κόλληση σε μέταλλο, πλαστικό και ελαστομερή εξαρτήματα. 

 

Υλικά εφαρμογής: 

 
Ακρυλικό-Plexiglass PVC  Πολυσουλφόνη Χάλυβας  

Πολυκαρβονικό Ύφασμα Ξύλο Αλουμίνιο 

Χαρτί Δέρμα Latex Ψευδάργυρος 

 

Χρόνοι Εφαρμογής: 

 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η επιφανειακή υγρασία ενεργοποιεί την διαδικασία 

σκλήρυνσης. Η λειτουργική αντοχή αναπτύσσεται σε μικρό χρονικό διάστημα αλλά η 

σκλήρυνση συνεχίζεται για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πλήρη ανάπτυξη της 

αντοχής σε χημικά και διαλυτές. Ο ρυθμός σκλήρυνσης θα εξαρτηθεί από το 

χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα. 

 

 
Ανοξείδωτο   5-20 δευτερόλεπτα Αλουμίνιο 2-10 δευτερόλεπτα 

Πολυκαρβονικό 10-40 δευτερόλεπτα PVC 2-10 δευτερόλεπτα 

Νεοπρένιο      >5 δευτερόλεπτα Ξύλο 2-10 δευτερόλεπτα 

ABS   2-10 δευτερόλεπτα Καουτσούκ    >5 δευτερόλεπτα 
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Φυσικές Ιδιότητες 
 

 

Υγρή μορφή 

Σύνθεση 
Αδιαβροχοποιητική προσκολλητική ουσία 

κυανοακρυλικού αιθυλίου 

Εμφάνιση Διάφανο υγρό 

Ιξώδες@ 25 0C,cps Gel 

 

 

Σκλήρυνση/Πολυμερισμός  

 

Μέγιστο Διάκενο  0,75 mm 

Αντοχή διάτμησης σε εφελκυσμό 15-26 N/mm2 

Θερμοκρασίες Λειτουργίας -40°C  έως 85°C 

Πλήρης Πολυμερισμός 24 Ώρες 

Θερμοκρασία σημείου τήξης 160 - 170 0 C 

 

 

 

Μηχανικές Ιδιότητες  

 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης. ASTM E228 120 0 C 

Διηλεκτρική αντοχή, ASTM D149, v/mil 625 

Συντελεστής θερμικής διαστολής, ASTM D696, K-1 80 x 10 -6 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  
0.1 

ASTM C177, W.m-1K-1 

 

 

Αντοχή διατμήσεως ASTM D1002/DIN 53283 

 

Ξύλο  25 – 27 N/mm2 

Χάλυβας με χαλίκι 18 – 28 N/mm2 

Νεοπρένιο 10 – 18 N/mm2 

PVC 3 – 9 N/mm2 

Αλουμίνιο  11 – 19 N/mm2 

Πολυκαρβονικό 5 – 20 N/mm2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Οδηγίες Εφαρμογής 

 

• Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρισμένες ,στεγνές, χωρίς σκόνες και 

γράσα. Το καλύτερο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί με επιφάνειες που έχουν 

λειανθεί ελαφρώς αμέσως πριν από τη κόλληση. 

• Εάν χρησιμοποιείτε καταλυτή εφαρμόστε τον στην μια επιφάνεια του 

εξαρτήματος μόνο. Απλώστε μια μικρή στρώση κολλάς στην άλλη επιφάνεια 

που θέλετε να κολλήσετε και ενώστε τα αμέσως. Κρατήστε για λίγα 

δευτερόλεπτα σταθερά. 

• Λεπτές επιστρώσεις ευνοούν τον ταχύτερο πολυμερισμό. Αυξάνοντας το 

πάχος του υποστρώματος θα προκαλέσει αύξηση στον χρόνο πολυμερισμού. 

 

 

 

 

 


