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MŰSZAKI ADATLAP 

DEKO PVC 40-OP – Egykomponensű habosodó poliuretán ragasztó 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A DEKO PVC-40-OP porlasztott polisztirol, ásványi- és üveggyapot, PUR hab és gipszkarton ragasztására 

szolgál, melyet a következő anyagokkal lehet ragasztani: fémlemez, betontábla, fa, PVC és egyéb anyagok. 

 

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

 

Halmazállapot Folyékony 

Szín Narancssárga 

Viszkozitás 25 °C [mPas] 2500–5000 

Sűrűség 20 °C [g/cm3] 1.1–1.2 

 

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK *(lábjegyzet alább) 

 

A DEKO PVC-40-OP poliuretán ragasztóanyag a levegő, valamint a ragasztandó anyag nedvességtartalmával 

reakcióba lépve megkeményedik. Ragasztás közben a kötés többször is növeli térfogatát,  a  ragasztó 

felhabzik. A habosodási fok a keményedési sebesség növekedésével nő. A hőmérséklet emelkedésével, 

valamint a levegő és az összeragasztott anyagok nedvességtartalmának növekedésével a ragasztó kikötési 

ideje rövidebb lesz. A ragasztás után rugalmas kötés képződik, melyet a -40 °C és +80 °C közötti 

hőmérséklet nem befolyásol. 

 

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK 

 

Felület előkészítése: a ragasztani kívánt felület legyen tiszta és zsírmentes. Bármilyen szennyeződés 

ronthatja a ragasztó tulajdonságait és teljesítményét. 

 

Felhasználási hőmérséklet minimum +5 °C / maximum +40 °C 

Javasolt tárolási hőmérséklet minimum +15 °C / maximum +25 °C 

Optimális páratartalom 50–80% 

Kötés teljes keménységének elérése 24 óra 

Kiadósság 0.15–0.5 kg/m2 
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A ragasztót gondosan lezárt csomagolásban kell tárolni. A tartályt felbontva vegye ki a szükséges 

ragasztómennyiséget, majd újból szorosan zárja vissza! 

 

Felhasználhatósági idő 

Fémtartály (hordó, kanna):  12 hónap 

Műanyag hordó, tartály és palack:  12 hónap 

IBC konténer: 6 hónap 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

A ragasztót az összeragasztandó felületeken egyenletesen oszlassa el, vagy - ha nem szükséges a teljes 

felületet ragasztani -  csíkok formájában kenje fel a ragasztandó felületek széléig. A ragasztócsíkokat  

5-10 mm szélességben, egymástól 10 cm-es távolságra szükséges felhordani. A teljes ragasztott felületen 

történő alkalmazáskor a ragasztófogyasztás minimum 200 g/m2, csíkok formájában pedig legalább  

150 g/m2. Abszorpciós anyagok esetén a ragasztófogyasztás növekszik: pl. az ásványgyapot esetében nem 

lehet kevesebb, mint 300 g/m2. A felhasználni kívánt ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre vigye 

fel. 

Nem légáteresztő anyagok ragasztásakor (a fa kivételével) a felkent ragasztó réteget enyhén nedvesítse 

meg vízzel, hogy a kötés kikeményedjen és ezáltal biztosítsa a teljes felületen történő megszilárdulást.  

A ragasztóanyag és vízpermet felhordása után a ragasztott felületeket szorosan össze kell illeszteni és a 

présidő időtartamáig terhelés alatt kell tartani. 

 

A ragasztó reakcióidői szobahőmérsékleten (23°C, 50% relatív páratartalom mellett, vízpermettel átitatva) 

Nyitott idő az elemek beállításához és préseléséhez 30–45 perc 

Lágy anyagok présideje (ásványgyapot, hab, amely g<60 kg/m3) 2–3 óra 

Kemény anyagok présideje 2.5–4 óra 
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BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS 

 

A DEKO PVC 40-OP egy veszélyes anyag. Használat előtt alaposan tanulmányozza a termék 

biztonságtechnikai adatlapját. Munka közben megfelelő védőruhát kell viselni! A friss foltok oldószerrel 

(pl. Pursan ACT) jól tisztíthatók. A megszáradt ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani. 

 

 

*Az adatlapban feltüntetett adatokat a gyártó laboratóriumi körülmények között nyerte. Az egyéb 

körülmények között végzett munka eredményei kissé eltérhetnek a közzétett adatoktól. Minden használat 

előtt a felhasználó köteles ellenőrizni a termék és a kellékek felhasználásra való alkalmasságát. A 

felhasználó köteles érvényes biztonsági adatlapot kérni, amelyet a gyártó az ügyfél kérésére bármikor 

rendelkezésre bocsájt. 
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