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A termék rövid leírása: 
Poliuretán bázisú, nagy rugalmasságú ragasztó. 
 

Kiszerelési egység: 
50 ml, 25 db/doboz 
 

Színválaszték: átlátszó 
 

Tulajdonságok: 
- tartósan rugalmas marad, 
- öregedésálló, 
- víz – és hőálló, 
- könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. 
 

Alkalmazási terület: 
- bőr és műbőr termékek gyártása, javítása, 
- PVC, gumi, poliuretán anyagokhoz, 
- nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására. 
 
 

A felület előkészítése: 
Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet. 
 

Feldolgozás: 
Ajánlott egy teszt elvégzése egy kevéssé látható helyen.  
+5 ⁰C -  +25⁰C ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet között használja. 
A tubus menetes végét lyukassza ki a kupak segítségével.  
A felületeket csiszolópapírral dörzsölje fel és a ragasztó felhordása előtt tisztítsa meg. A ragasztót 
mindkét felületre vékonyan kell felhordani és kb. 30-60 perc elteltével nyomja össze erősen kb. 30 
másodpercen keresztül. 
Porózus felület esetén az első réteg felhordása után várjuk meg a teljes száradást, majd hordjunk fel 
még egy réteg ragasztót. Kb. 30-60 perc elteltével nyomja össze erősen kb. 30 másodpercen 
keresztül. 
Használat után csavarja vissza a kupakot. 
A teljes ragasztóerőt 48 óra alatt éri el. 
 

Anyagszükséglet:  
A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően. 
 

Fugaméret 
- 
 

Fontos utasítások: 
Figyelem! Gyermekektől tartsa távol! Gondoskodjon a szellőztetésről, míg a ragasztó jellegzetes 
szagát érzi. 
Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. 
 

Tisztítás: 
A friss ragasztót acetonnal, a megkötöttet csak mechanikus úton távolíthatja el. 
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Műszaki adatok: 
Megkötés előtt: 
 

Fajsúly: 0,86 ± 0,05 kg/l 

Feldolgozási hőmérséklet: 
+ 5 °C - + 25 °C (ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet 
közt) 

Szavatossági idő: 
48 hónap (0 °C - +30 °C  között, eredeti, zárt 
csomagolásban) 

Teljes kötési idő (normál hőmérsékleten): 48 h 

Feldolgozási hőmérséklet: 
 + 5 °C - + 25 °C (ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet 
közt) 

 

Megkötés után: 
 

Szakítószilárdság: 4,5 kg/cm
2
 

Hőállóság: -20 °C - +80 °C 
 

Biztonsági szempontok: 
Csak jól szellőztetett helyiségben használható.  
Munka közben ne dohányozzunk és ne együnk.  
A  terméket gyermekek elől el kell zárni! 
A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos 
információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre. 
 
 

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 
igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az 
alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett 
hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a 
termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e 
károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó 
felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék 
tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő 
más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség 
kérdését.  
Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.
 


