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MŰSZAKI ADATLAP 

Selsil Plastic Welding Műanyag Ragasztó 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Selsil Plastic Welding Műanyag Ragasztó egy metil-metakrilát alapú ragasztó, általános 

felhasználásra, és a legtöbb anyag ragasztására. 

 

 

TERMÉK TULAJDONSÁGOK 

 

• Kétkomponensű (A komponens + B komponens) 

• Kiváló tapadás kemény műanyagokon 

• Széles alkalmazási kör az autóiparban, a repülésben és a hajózásban 

• Jó vízállóság 

• Vegyi anyagokkal szemben ellenálló 

• Kikötési idő: 10-12 perc (a hőmérséklettől függ) 

• Nyitott idő: 5-6 perc 

 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Minden egyes összetevőt egyenlő mennyiségben adagoljon. 

Kerámia, fa, sok merev műanyag, porcelán csempe, üvegszál, beton és kő felületére felvihető. 

Keverési arány: 1:1. 

 

 

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE  
 
A ragasztandó felületeknek, tisztának, száraznak, olaj-, viasz- és festékmentesnek kell lenniük. A sima 

felületeket érdesítse a jobb tapadás érdekében. Távolítsa el a dugót. Vágja le a fecskendő végét, majd 

forgassa azt felfelé és húzza vissza kissé a dugattyút, hogy a légbuborékok fel tudjanak emelkedni. 

Nyomja le a kettős dugattyút és adagolja a két komponenst egyenlő mennyiségben a ragasztandó 

felületre. Tisztítsa meg a fecskendő hegyét, enyhén húzza vissza a dugattyút, és zárja le a dugóval. 

Győződjön meg róla, hogy a dugó mindig azonos helyzetben van a hegyeknél. Egy percig alaposan 

keverje össze a gyantát és az edzőanyagot. 
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Alkalmazhatóság 

 

A termék nem alkalmas PE-hez és PP-hez.  

Ajánlott ABS-hez, üveggyapothoz, PVC-hez, vinilhez, FRP-hez, akrilhoz, üveghez, sztirolhoz, fához, SMC-

hez.  

 

 

CSOMAGOLÁS 

 

Fecskendő (27 gr) 

 

 
SZAVATOSSÁGI IDŐ ÉS TÁROLÁS  
 
Lezárt állapotban, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Bőrre, szembe ne kerüljön. Megfelelő 

szellőztetés mellett használja. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 

távol tartandó. 

Felhasználhatósági idő: 12 hónap 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 

 

Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe, bőrre nem kerülhet. Kizárólag szabadban, vagy jól szellőző 
helyiségben használható. 
 
 
BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK  
 
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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