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MŰSZAKI ADATLAP
DIPUR 522 – Kétkomponensű, oldószermentes poliuretán ragasztó

ALKAMAZÁSI TERÜLETEK

A DIPUR 522 a habosított polisztirol, XPS, PUR hab, ásványi- és üveggyapot, lemezek és fémlemezek,
műanyagból készült burkolatok, építőanyagok, betonlemezek, fa és más anyagok kézi ragasztásához
készült. A ragasztó használható függőleges felületek ragasztására. A használatra kész ragasztó erősen
hidrofób és még nehéz körülmények között is alkalmazható.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

DIPUR 522 kétkomponensű ragasztó A komponens (poliol) B komponens (izocianát)

Szín és halmazállapot Bézs paszta Barna folyadék
Viszkozitás 25°C [mPas] tixotróp 200 +/- 50

Sűrűség 25°C [g/cm3] 1.50 +/- 0.10 1.23 +/- 0.02

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK *(lábjegyzet alább)

A komponensek ajánlott keverési aránya:
Súly szerint Térfogat szerint

DIPUR 522 A 100 100

DIPUR 522 B 20 +/- 1 24 +/- 1.2

A ragasztó különböző keverési arányú használata megváltoztathatja a reakcióidőt vagy a végső kötés
rugalmasságát és/vagy mechanikai szilárdságát.

83.3 g DIPUR 522 A és 16.7 g DIPUR 522 B keverék reakcióideje (csészében mérve 19-21 °C-on, 50%-os
relatív levegő páratartalom mellett):

Összekevert ragasztó felhasználhatósági ideje kb. 30 perc

Préselési idő 6-7 óra

Végső kikötés sűrűsége 1450-1550 kg/m3

Végső kikötés keménysége 50-60 °Sh D
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FELHASZNÁLÁS

A ragasztó mindkét összetevőjét az adott aránynak megfelelően keverje össze. Az összekevert ragasztót a
keverés után kb. 30 percen belül vigye fel a ragasztani kívánt felületekre. A ragasztandó elemeket
nyomja össze és tartsa összenyomva mindaddig, amíg a kötés kikeményedik. A ragasztóanyag
fogyasztása körülbelül 200 g/m2, abszorpciós anyagok esetén kb. 300 g/m2.
A teljes kikötés ideje 24 óra.

A DIPUR 522 A komponensét használat előtt össze kell keverni, ez különösen fontos hosszabb tárolás után.

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

Tárolási hőmérséklet (szorosan lezárt tartályban) minimum +10°C / maximum +35°C

Polcidő 12 hónap

BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁS

A DIPUR 522 A nem veszélyes; a DIPUR 522 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.


