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MŰSZAKI ADATLAP
DIPUR 2C.4 – Kétkomponensű, oldószermentes poliuretán ragasztó

ALKAMAZÁSI TERÜLETEK

A  DIPUR 2C.4 kétkomponensű, oldószermentes poliuretán ragasztó, amelyet alumínium ablakok és
ajtók gyártásához terveztek. A ragasztó alkalmas bármilyen szigetelőanyag, karton, gipszkarton, GFK
panelek ( pl. PVC, poliészter laminátum), fa, (előző földelést követően) beton és más anyagok
nyomással  történő ragasztására. A ragasztó komponensek egy tandem patronba vannak csomagolva,
amelyhez egy statikus keverő van rögzítve. Alkalmazásakor kézi vagy pneumatikus pisztoly segítségével
kell a ragasztót a patronból kinyomni. Az összekevert ragasztó egy tixotróp pasztát képez.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Kétkomponensű ragasztó A komponens (poliol) B komponens (izocianát)

Halmazállapot Paszta Paszta

Szín Világos bézs / fehér Sötét bézs

Sűrűség 20°C [g/cm3] 1.45 +/- 0.05 1.70 +/- 0.05

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK *(lábjegyzet alább)

A komponensek ajánlott keverési aránya:
Térfogat szerint

DIPUR 2C.4 A 100

DIPUR 2C.4 B 100
Az összetevők keverési aránya állandó, minden csomagolási térfogat esetében 1:1 az arány.

100 g DIPUR 2C.4 keverék reakcióideje (csészében mérve 19-21 °C-on, 50%-os relatív levegő páratartalom
mellett):

Alkalmazási idő 1) 15–25 perc

Nyitott idő 2) 30–45 perc

Préselési idő 3) 4–6 óra
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1) Alkalmazási idő az az idő, amely alatt a keverék olyan alacsony viszkozitású, hogy bármilyen
probléma nélkül alkalmazható.
2) A nyitott időt a ragasztóréteg 2 mm-es értékére határozzák meg, ez azt jelenti, hogy ez a maximális idő
ameddig a két felületet össze lehet nyomni.
3) A préselési idő azt az időt jelenti, amely után a kötés megkapja a funkcionális erősségét. Ezen idő
lejárta után nem szükséges a ragasztott elemek nyomva tartása, és további kezelésnek vethető alá.

Minden technológiai időpontot egyenként kell kiválasztani minden folyamathoz. Ezek függenek a
ragasztott felülettől és a környezeti hőmérséklettől. 30 °C-on az időtartamok a felére csökkennek, 10 °C-on
a kétszeresére nőnek.
Az alkalmazott ragasztó szilárd kötést eredményez. A kötés 4-6 óra elteltével éri el a funkcionális
erejét, végső szilárdságát és teljes mechanikai tulajdonságait 7 nap után éri el (környezeti viszonyoktól
függően).

Kötés keménységi száma a Shore skálán 80–85

Nyírási ellenállás 200°C-on (aluminium/aluminium) 16 MPa

Az alumínium felületet a ragasztás előtt mechanikai kezeléssel, csiszolópapírral készítettük elő. Megfelelő
teszteket végeztünk a PN-EN 1465 szabványnak megfelelően. A vizsgált mintákat közvetlenül a
csiszolópapírral történőfelületkezelés után rögzítettük.

FELHASZNÁLÁS

A ragasztani kívánt felület legyen száraz, tiszta és zsírmentes, és szükség esetén megfelelően előkészítve. A
ragasztót legfeljebb 15-25 perccel az extrudálás után vigye fel a ragasztandó elemekre. A ragasztóval
ellátott elemeket legfeljebb 30-45 percig kell préselni. Ebben az időben még mindig korrigálhatjuk a
kötőelemek pozícióit. Az elemeket nyomás alatt kell tartani a kötés funkcionális erejének eléréséig.

Alumíniumkötés
A ragasztott felületeket kémiai vagy mechanikai kezeléssel vagy lakkozással kell előkészíteni. Tartós kötés
nem érhető el, ha a nyers alumínium felület nincs megfelelően előkészítve.

A tapadási hőmérséklet befolyása a kezelésben

A legjobb extrudálási paramétereket 20-25 oC-on a kapjuk. A tapadási hőmérséklet csökkenésével a
viszkozitása megnő; az eredmény a statikus keverőhöz történő ragasztó extrudáláshoz szükséges erő
növelése. A ragasztó extrudálása 20°C alatti hőmérsékleten manuális pisztollyal nehéz lehet. A 30°C feletti
hőmérsékletű ragasztó extrudálásakor a ragasztó lefolyhat. Ez az előfordulás függ az alkalmazott ragasztó
hőmérsékletétől és részétől.
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Tárolási hőmérséklet minimum +10°C / maximum +25°C

Polcidő 12 hónap

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A ragasztót 20-25°C hőmérsékleten használja, hogy optimális extrudáló erőt érjen el.
2. Csavarja ki a patron kupakját és távolítsa el a védőelemet.
3. Csavarja rá a keverőszárat.
4. Helyezze a patront a dózistálcába. Használjon kézi pisztolyt a 2x310 ml-es  extrudáláshoz erősített
konstrukcióval vagy pneumatikus pisztollyal.
5. Ne használjon a keverék extrudálásához szükséges első 10 g (kb. 20 cm átmérőjű) anyag ragasztására,
mivel először a ragasztókompozíció abnormális lehet.
6. A ragasztót legfeljebb 10-15 perces időintervallumokkal extrudálva használhatja a patron teljes
térfogatát követően. Ha meghaladja ezt az időt, a ragasztó a statikus keverőszárban beköthet.
7. Ugyanaz a patron többször való használata, a statikus keverők nagyobb mennyiségű használatát igényli.
A ragasztó alkalmazása után hagyja a patronra csavarozott statikus keverőt; Csavarja ki és cserélje ki
a patron a következő használatkor.

BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS

A DIPUR 2C.4 A nem veszélyes; a DIPUR 2C4 B veszélyes besorolású anyag. Használat előtt alaposan
tanulmányozza a termék biztonságtechnikai adatlapját. Munka közben megfelelő védőruhát kell viselni! A
friss foltok oldószerrel jól tisztíthatók. A megszáradt ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani.

* Ebben az adatlapban feltüntetett adatokat laboratóriumi körülmények között nyertük. 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.


