
1./2 oldal Műszaki adatlap 
 

MESTER Pillanatragasztó Gél  Kiadás kelte: 2016. január 12. 

Optima Forma Kft.  1044 Budapest, Ezred u. 2., Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926 

 

A termék rövid leírása: 
Speciális, cianoakrilátot tartalmazó, egykomponensű, oldószermentes rendkívül gyorsan száradó 
ragasztó. 
 

Kiszerelési egység: 
3 gramm, 6 x 3gramm/bliszterkarton, 60 x 3 gramm/gyűjtődoboz 
 

Színválaszték: átlátszó 
 

Tulajdonságok: 
- egykomponensű 
- oldószermentes 
- gyorsan kötő 
- hőállóság: - 30 oC - +90 oC között 
- vízálló 
- nem rugalmas 
- nem oldószerálló 
- levegő páratartalmának hatására polimerizálódik 
 

Alkalmazási terület: 
Fa, karton, papír, gumi, fém, kerámia, porcelán, bőr, textil és egyes műanyag  felületek gyors 
ragasztása. 
Nem javasolt: polietilén, polipropilén, szilikon és teflon ragasztására. 
 

A felület előkészítése: 
A ragasztandó felületeket zsírtól, olajtól és mindenféle más szennyeződéstől meg kell tisztítani. 
Fémek és műanyag tárgyak felületét célszerű előzetesen érdesíteni. Győződjünk meg róla, hogy a 
ragasztandó felületek szorosan illeszkednek, a köztük lévő hézag nem lehet több 0,2 mm-nél. 
 

Feldolgozás: 
Az egyik ragasztandó felületre "cseppenként" vigyük fel a szükséges ragasztómennyiséget és azonnal 
préseljük össze a ragasztandó tárgyakat. A felület anyagától függően a ragasztó egy percen belül 
megköt annyira, hogy a ragasztott felületek már nem mozdulnak el egymáson. Ügyeljünk arra, hogy a 
préselés ideje alatt a ragasztandó felületek ne mozduljanak el.  A kipréselődött, felesleges 
ragasztómennyiséget távolítsuk el. A ragasztót szobahőmérsékleten, 40-70% relatív páratartalom 
mellett használjuk.  Felhasználás előtt próbaragasztás javasolt. 
 

Fontos utasítások: 
A ragasztót kis mennyiségben használjuk: a legjobb eredményt egyenletesen eloszlatott, vékony 
filmréteggel érhetjük el.  A ragasztó a felülettől függően 1-5 perc alatt megköt. A teljes kötési 
szilárdság 12-24 óra alatt alakul ki.  A két felület közül kifolyt ragasztót azonnal töröljük le. Használat 
után azonnal jól zárjuk vissza. Ha hosszabb ideig nem használtuk a ragasztót, akkor a csőr végén 
kialakult elzáródást tiszta tűvel szüntethetjük meg.  Alkalmazásakor tartsuk be a szokott 
munkaegészségügyi szabályokat. 
 

Tisztítás: 
A még meg nem kötött ragasztót acetonnal el lehet távolítani. A megkötött ragasztó csak mechanikai 
úton (csiszolás, kaparás) távolítható el. 
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Műszaki adatok: 
Megkötés előtt: 

Halmazállapot sűrű, viszkózus folyadék (gél) 

Szag enyhe, jellegzetes 

Forráspont 60 oC 

Oldhatóság vízben nem oldódik 

Viszkozitás (Brookfield, 25oC) 10 000 – 15 000 mPas 

Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban) 24 hónap 
 

Megkötés után: 
- 
 

Biztonsági szempontok: 
Veszélyt meghatározó összetevők: etil-2-cianoakrilát (EINECS-szám: 230-391-5), hidrokinon (EINECS-
szám:204-617-8) 
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.
 


