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MŰSZAKI ADATLAP 

PU MARINE D4 RAGASZTÓ (831) 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Selsil PU Marine D4 ragasztó egy egykomponensű, poliuretán bázisú faragasztó, amely a levegő 

nedvességtartalmával reakcióba lépve kikeményedik és kiváló ellenálló képességgel rendelkezik a víz 

hatásaival szemben. 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

 Gyors és nagy tapadási szilárdságú 

 Alacsony nyomási idő a hatékony formulának köszönhetően 

 Oldószermentes 

 Különböző típusú anyagokon és felületeken használható 

 Vízálló 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

 

A Selsil PU Marine D4 ragasztó használható: 

 Bármilyen keményfából készült anyag ragasztásához 

 Bármilyen fából készült anyag kombinálásához 

 MDF lapok, táblák és ajtókeretek beszereléséhez 

 Fából készült hajók és jachtok építéséhez 

 Bútoriparban 

 

Az alkalmazott felület legyen tiszta és pormentes. 

Sima, fényes felületek esetén (pl. fém, üveg) először érdesítse meg az anyagot, hogy a ragasztó mélyebben 

behatoljon az anyagba. A felület benedvesítése javítja a tapadási teljesítményt. Vékony rétegben vigye fel a 

ragasztót. Illessze össze a darabokat és tartsa összeszorítva 20 percig. A friss ragasztót acetonnal le lehet 

tisztítani, a kikeményedett ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani. Minden használat után tisztítsa 

meg a fúvóka részt, és próbálja meg eltávolítani a levegőt a tartályból. Ahogy csökkenti a levegő 

nedvességtartalmát, azzal meghosszabbítja a termék élettartamát. 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

JELLEMZŐK ÉRTÉKEK 

Bázis poliuretán 

Sűrűség 1,14 ± 0,03 g/cm3 

Viszkozitás 5000 ± 500 cps 

Nyitott idő < 15 perc 

Szín víztiszta, enyhén sárgás 

Szag jellegzetes 

Kiadósság 130-150 ml/m2 

Kiszerelés 700 g, dobozonként 12 db 

Polcidő 12 hónap hűvös és száraz helyen tárolva, +5 °C és +25 °C között 

 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 

 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból. 

Gyermekektől távol tartandó! Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést! A termék használata során 

viseljen védőkesztyűt! 

Jól szellőző helyen használja! A gőzöket ne lélegezze be! 

Tilos a dohányzás! 

A terméket védje a megfagyástól, közvetlen napsugárzástól és 50 °C feletti hőmérséklettől! 

A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos további 

információért és tanácsokért olvassa el az aktuális anyagbiztonsági adatlapot, mely tartalmazza a termék 

fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági adatait. 
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