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MŰSZAKI ADATLAP 

SELSIL EXPRESS D4 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Selsil Express D4 egy egykomponensű, poliuretán bázisú, nagyon gyorsan kötő ragasztó. 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

 Egykomponensű 

 Gyors kötés 

 Oldószermentes  

 Ellenáll az időjárási viszonyoknak 

 Hőálló 

 DIN EN 204 alapján D4 vízállóssággal rendelkezik 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

 

A Selsil Express D4 olyan építési és javítási alkalmazásokhoz használható, ahol tartósan erős kötésre van 

szükség a porózus és nem porózus felületek között. Különböző típusú építőanyagok ragasztásához 

használható, mint például fa, MDF, beton, fém, polisztirol és poliuretán hab, PVC, márvány, gránit, kerámia 

stb. 

 

 Tisztítsa meg az alkalmazott felületet, hogy az por- és szennyeződésmentes legyen. 

 Felhasználás előtt nedvesítse be a ragasztandó felületeket, ezzel növelheti a kikötés sebességét. 

 Felhordás előtt biztosítsa a felhasznált felületek közötti megfelelő illeszkedést. 

 Vékony rétegben vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre, majd helyezze nyomás alá 15-

20 percig. 

 Kikötés előtt a ragasztó acetonnal eltávolítható. A kikeményedett ragasztó csak mechanikusan 

távolítható el. 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

JELLEMZŐK ÉRTÉKEK 

Bázis poliuretán 

Állag paszta 

Kötési mechanizmus légnedvességre keményedik 

Nyitott idő (25°C, 50%-os relatív páratartalom) 5-10 perc 

Sűrűség (DIN 53479) 1,15 ± 0,03 g/cm3 

Felhasználási hőmérséklet +5 °C és +35 °C között 

Hőmérséklet ellenállás -40 °C és +90 °C között 

Kiszerelés 310 ml-es kartus 

Szín átlátszó 

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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