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MŰSZAKI ADATLAP
DIPUR 514 – Kétkomponensű, oldószermentes poliuretán ragasztó

ALKAMAZÁSI TERÜLETEK

A DIPUR 514 kétkomponensű, oldószermentes poliuretán ragasztó, különböző műanyagok kézi
ragasztásához ajánlott. Alkalmas például a hungarocell, PUR hab, ásvány- és üveggyapot, valamint a
hullámpapír vas- vagy betonlemezzel, fával és egyéb anyagokkal való ragasztására.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

DIPUR 514 Kétkomponensű ragasztó A komponens B komponens
Halmazállapot Viszkózus folyadék Folyékony
Szín Bézs Barnás
Viszkozitás 25°C [mPas] max. 9000 max. 300
Sűrűség 20°C [g/cm3] 1.4–1.6 1.22–1.24

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK *(lábjegyzet alább)

Nagyon fontos a komponensek keverési aránya, mert a ragasztó kikeményedése a DIPUR 514 A és a DIPUR
514 B reakcióba lépése során történik.
A és B komponensek keverési aránya: 100:25 súlyarányosan
Reakcióidő 19-21°C között:

Összekevert ragasztó felhasználható 50–70 percen belül

Keverés után a felületeket össze kell préselni maximum 90 percen belül

Préselési idő 7–8 óra

Végső kikötés 24 óra

A ragasztó kikötési ideje rövidebb, ha a hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma magasabb.
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FELHASZNÁLÁS

A ragasztó két komponensét a megadott keverési arányban el kell vegyíteni. Az összekevert ragasztót a
keveréstől számított 70 percen belül vigye fel a ragasztandó felületre, majd ezt követően rögzítse és hagyja
kikeményedni. Az anyagigény kb. 200 g/m2, abszorbens anyagok esetén kb. 300 g/m2.

Felület előkészítése: a ragasztani kívánt felület legyen száraz, tiszta és zsírmentes. Bármilyen szennyeződés
ronthatja a ragasztó tulajdonságait és teljesítményét.

Felhasználási hőmérséklet minimum +10°C/maximum +80°C

Súlyarány tolerancia +/- 5%

Fuga végső kötése 7 nap

BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS

A DIPUR 514-A nem veszélyes; a DIPUR 514-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.


