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ALKAMAZÁSI TERÜLETEK 
Az Isolemfi 50073C két komponensű  polyurethán alapú ragasztó. Az 521-es keményítő 
anyagával összekeverve számos anyagragasztásra alkalmazható. Például: extrudált és 
kiterjesztett polisztirénekhez, polyurethánt és phenolos habokhoz, ásványgyapot panelekhez, 
gipsz lapokra hőpréssel vagy nélkül felhelyezett kerámia cserepekhez, fához, lamináltakhoz, 
poliészterekhez, kemény PVC, alumínium, horganyzott vagy festett acéllemezekhez, 
cementlapokhoz. Érzékeny anyagok esetén minden esetben előzetes teszetek elvégzése 
szükséges. 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
„A” komponens ISOLEMFI 50073C 
A termék típusa Poliol alapú 
Szín Bézs 
Viszkozitás Brookfield RVT/spindle5/10: 17,000+-

7,000m.Pa.s 
Sűrűség 20°C  1.76+/- 0.03 
Hagyományos szárazanyag-tartalom 
(EN 827) 

100% 
Tisztító EMFINET 683 
„B” komponens DURCISSEUR 521 
A termék típusa Izocianát 
Szín Sötétbarna 
Viszkozitás 20°C Brookfield LVT/spindle 2/30 rpm: 250+/-

100mPa.s 
Sűrűség 20°C 1.23+/-0.02 
Hagyományos szárazanyag-tartalom 
(EN 827) 

100% 
Tisztító EMFINET 683 
„A”+”B” keverék  
Keverék (súlyban) „A”/”B”= 100/25 
Keverék (térfogatban) „A”/”B”= 100/35 
Felhasználási hőmérséklet 15-30°C 
Fazékidő 85+/-15 perc 
Nyitott idő 20°C 1 óra 
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Nyomási idő 20°C 3 óra 
Végső kötési idő 20°C 48 óra 
Végső ShoreA keménység(ISO 868-
3másodperc) 

+/- 90 
Calorificpower +/- 14Mj/Kg 
Speciális tulajdonság Szagtalan 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A felülete előkészítése: 
A ragasztani kívánt felület legyen sima, száraz és portól mentes. Bármilyen apró 
szennyeződés jelentősen ronthatja a ragasztó tulajdonságait és teljesítményét. 
A felületek tisztítására használják az EMFINET 683 tisztítót vagy methylethyketont (MEK). 
Tisztítást megelőzően győződjön meg, hogy a felület anyaga kompatibilise-e a tisztítószerrel. 
Amennyiben szükséges, csiszolja meg a fém felületeket és utána tisztítsa meg, hagyja 
megszáradni minden esetben. 
Oldószerek használata esetén, pontosan tartsa be a biztonsági és használati útmutatót. 
FELHASZNÁLÁS 
Problémás felületek esetén mindig végezzen el próbaragasztást. 
 Keverje A és B komponenst homogén állagúra úgy, hogy A és B 100/25 arányban legyenek.  
Vigye fel az Isolemfi 50073C terméket az egyik felületre spatula vagy henger segítségével, 
helyezze 0,2 és 0,4 da N/cm2 nyomás alá. 
A kötési idő függ a hőmérséklettől: 

 20°C alatt ügyeljen arra, hogy a nyomás alatti idő elegendő legyen. 
 20°C felett: ügyeljen, hogy a nyitott idő és a zárt összeállítási idő ne legyen túl sok. 
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TISZTÍTÁS 
A szerszámok tisztításához, amennyiben még nem kötött meg az anyag, használja az Emfinet 
683 terméket, MEK-et vagy acetont. Teljes kötés után kizárólag mechanikailag lehet 
eltávolítani az anyagot. 
 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
200-500g/m2 anyagoktól függően 
 
TÁROLÁS 
Bontatlan csomagolásban, 25°C hőmérsékleten száraz helyen: 
ISOLEMFI 50073C(A komponens): 12 hónap 
ISOLEMFI 521( B komponens): 12 hónap 
Hideg időben, használat előtt akklimatizálja a terméket szobahőmérsékleten. 
 
KISZERELÉS 
ISOLEMFI 50073C(A komponens):40 kg kanna és 250 kg hordó 
ISOLEMFI 521( B komponens): 5 kg, 10 kg és 250 kg hordó 
MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A 
FORGALMAZÓNÁL ELÉRHETŐ! 


