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Brik-Cen B-1438 D4 PU Cola 
Egykomponensű poliuretán ragasztó 

 

 
 

TERMÉK LEÍRÁS 
 

Brik-Cen B-1438 ragasztó, egykomponensű difenilmetán-diizocianát tartalmú poliuretán 

prepolimer- bázisú ragasztó, mely a levegő páratartalmával vagy a ragasztandó anyag 

nedvességtartalmával érintkezve kristályosodik át. 

 
FELHASZNÁLÁS 

 
Használható speciális tengeri-vízi és külső ács-asztalos munkákhoz, külső faszerkezetek 

ragasztására nagyon jó víz- és főzésállósággal (D4). Zsíros és egzotikus faanyagok, 

hajószerkezetek ragasztására, faanyagok egymáshoz, illetve más anyagokhoz, mint gipsz, 

gipszlapok, fém, tégla, beton, vagy ezen anyagok egymáshoz ragasztására, feltéve, hogy 

legalább az egyik tartalmaz nedvességet,kemény szigetelőhabok, vagy kőzetgyapot 

szigetelőanyagok felragasztására gipszkarton-, azbesztcement-, farost-, fa- és 

fémlemezekre, illetve lapokra, párazáró réteggel, vagy anélkül. 

Fagyra nem, nedvességre kötés előtt érzékeny, ezért nedvességtől óvni kell! Nem 

tűzveszélyes. A ragasztófilm nagyszerűen tapad és nagyon rugalmas. Ellenálló a 

szappanosodással, az időjárási viszontagságokkal és az öregedéssel szemben. Hosszan tartó 

alacsony hőmérséklet sem károsítja a ragasztófilmet. 
 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 

 Jellemzők   Értékek  

Viszkozitas 20 °C-on: 11.000+-3000 mPas/Brookfield 

Sürűség 350 cps 25
o
C sp2,30 r.p.m. 

Nyitott idő 15 perc 

Szín áttetsző gesztenyebarna 

Anyagigény 120-250 g/m2 

Első kötési idő kb. 2óra 

Teljes kötési idő 24 óra 

Tárolási idő 12 hónap gyártástól számítva 

Nyíró erő 250p.s.i 

Nyújtó erő 25 p.s.i 90
oC
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ALKALMAZÁS 
 

Az összeragasztandó felület legyen tiszta, száraz, zsírtalan és sík, vigyük fel a ragasztót 

egyenletesen a ragasztandó felületekre spatula vagy ecset segítségével, a darabokat 

illesszük és azonnal préseljük össze. 
 

ÓVÓRENDSZABÁLYOK: Mérgező anyag, kerüljük a belégzését. Izocianátokat 

tartalmaz, lásd a gyártó által adott tájékoztatót. A szemet, a nyálkahártyákat és a bőrt 

irritálja.  Szellőztetett  helyen  használjuk,  ha a szellőztetés  nem  kielégítő,  használjunk 

személyi légzőkészüléket. Ha bőrre, szembe jut, azonnal bő vízzel le kell mosni. 
 

GYÁRTÓ: Ind. Químicas del Adhesivo, S.A.  C/ Valdelacueva, s/n  28880 - Meco Spain 

Mobile:   0034-669   97-68-35       Tlf.:+34-91-886-07-51       Fax:    +34   91-886-02-72 

e-mail: export@quiadsa.es website:  www.quiadsa.es 
 

 
 
 

FORGALMAZÓ: BALKER KFT. 2360 Gyál Aradi utca 4. Tel.: 06-1-290-0763 
 
TÁROLÁS: eredeti zárt csomagolásban, 5 °C-25 °C-on, 12 hónap 

 
KISZERELÉS: 500 g 
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