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MŰSZAKI ADATLAP 

SELSIL MDF 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Selsil MDF egy kétkomponensű, cianoakrilát alapú ragasztó aktivátorral. 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

 Gyors és erős tapadást biztosít 

 Alkalmas fa elemek ragasztására és javítására 

 Nem folyik meg, ezért kiválóan használható függőleges felületeken 

 Hatékony tapadás még durva felületeken is 

 Jó tapadás a különböző felületeken 

 

FELHASZNÁLÁS 

 

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található figyelmeztetést! 

Ne permetezze forró felületre! 

Az alkalmazott felület legyen tiszta, száraz, zsír-, olaj- és pormentes. Használat előtt rázza fel a flakont. 

Fújja az aktivátort az egyik felszínre és hagyja megszáradni. Ezt követően vigye fel a cianoakrilátot, és 

ragasza össze az elemeket. A jobb tapadás érdekében 2-3 másodpercig tartsa őket összenyomva. 

 

 MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

JELLEMZŐK ÉRTÉKEK 

Kémiai szerkezet oldószer bázisú aeroszol aktivátor és cianoakrilát 

Szín víztiszta 

Szag jellegzetes 

Kiszerelés 

25 gr + 100 ml (dobozonként 75 db) 

50 gr + 200 ml (dobozonként 50 db) 

100 gr + 400 ml (dobozonként 25 darab) 

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