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MŰSZAKI ADATLAP 

SELSIL EPOXY PUTTY/GITT 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Selsil Epoxy Putty/Gitt egy kétkomponensű epoxy ragasztó, amely epoxy gyantából és merkaptán 

mentes edzőanyagból áll (1-1 arány). Alkalmas repedések, lyukak kitöltésére, betonfelületek, 

tartályok, hordók és konténerek javítására. 

 

 

TERMÉK TULAJDONSÁGOK 

 

• Kiváló tapadás 

• Jó hőálló 

• Jó vízállóság (alkalmas víz alatti alkalmazásra) 

• Kiváló tapadás fa-fém, fa-üveg és fa-kerámia 

• Nincs zsugorodás és térfogatvesztés  

 

 

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

Tulajdonságok Műszaki adatok 

Kémiai bázis  epoxy 

Fajsúly (DIN 53479) 1,9 g / cm3 

Keménység (Shore D) 75 

Kezdeti kötési idő (perc) 5‐10 perc (hőmérséklettől függően) 

Teljes kötési idő (óra)  24 

Szín keverés előtt zöld, keverés után törtfehér  

 

 

KISZERELÉS  

 

Pálcák (57 gr) 
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Egyszerűen csavarja vagy vágja le a javításhoz szükséges mennyiséget a pálcáról. Gyúrja a gittet 

kézzel, amíg a zöld szín el nem tűnik. Az összes zöld színnek el kell tűnnie, és egységes, törtfehér 

színűnek kell lennie, amely kb. egy percet vesz igénybe.  

2 perc keverés után, hordja fel a ragasztót a felületekre. 5-10 perc alatt az epoxy megköt, és a teljes 

kötés 24 órán belül befejeződik. A kötési mechanizmus beindulása előtt a ragasztó felhasználható 

bármiféle lyuk vagy repedés tömítésére.  

Ha nyirkos, nedves, vagy lassan szivárogó helyen használjuk, akkor az anyagot rá kell nyomni a 

felületre és úgy is kell tartani, amíg a kötési folyamat meg nem kezdődik, és meg nem tapad.  

Ha a felület hideg, melegítsük fel az alkalmazás helyét +25 °C - +40 °C-ra. 

 

 

SZAVATOSSÁGI IDŐ ÉS TÁROLÁS 

 

Lezárt állapotban, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Bőrre, szembe ne kerüljön. Megfelelő 

szellőztetés mellett használja. 

Felhasználhatósági idő: 12 hónap (+22 °C alatt tárolva) 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 

 

Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe, bőrre nem kerülhet. 

 

 

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK 

 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.   
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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