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1. Célja 

A DiPUR 2C.4 kétkomponensű, oldószermentes poliuretán ragasztó, amelyet alumínium ablakok és ajtók 
gyártásához terveztek. A ragasztó bármilyen típusú szigetelőanyag, karton-gipszkarton és GFK panelek, pl. 
PVC, poliészter laminátum, fa, beton (előző földelést követően) és más anyagok nyomással történő 
ragasztására is felhasználható. A ragasztó komponensek tandem patronokba vannak csomagolva, amelyekhez 
statikus keverők vannak rögzítve. Alkalmazás a kézi vagy pneumatikus pisztolyból a patronokból való ragasztó 
extrudálásból áll. A vegyes ragasztó formája tixotróp paszta, mivel a felhordás után nem tapad a ragasztott 
felület. 

2. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 
 DiPUR 2C.4 A ( poliol komponens) DiPUR 2C.4 B (izocianát komponens) 
Halmazállapot  paszta  paszta 
Szín Világos bézs/fehér Sötét-bézs 
Sűrűség 20

o
C-on [g/cm

3
] 1,45 ± 0,05 1,70 ± 0,05 

 

3. Technológiai tulajdonságok* 

A komponens ajánlott keverési aránya:  100 g DiPUR 2C.4 komponensek reakció ideje, amely 
egy csészében volt mérve 19 – 21

o
C-on és a levegő 

relatív páratartalmának 50% -ával: 

 
Alkalmazási idő 

1)
:                               15 – 25 perc 

Nyitott idő 
2)

 :                                       30 – 45 perc 

Préselési idő 
3)

 :                                   4 – 6 óra 

 térfogat szerint 

DiPUR 2C.4 A  100 

DiPUR 2C.4 B 100 

 

Az összetevők keverési aránya állandó, és minden 
csomagolási térfogat esetében 1:1 az arány. 

1)  Alkalmazási idő - az a idő, amely alatt a keverék olyan alacsony viszkozitású, hogy bármilyen probléma 
nélkül alkalmazható 
2)  A nyitott idõt a ragasztóréteg 2 mm-es értékére határozzák meg, és ez azt jelenti, hogy maximális idõt kell 
alkalmazni ahhoz, hogy a ragasztó elemeket le kell nyomni. 
3)   A préselési idő azt az időt jelenti, amely után a kötés megkapja a funkcionális erősségét. Ezen idő lejárta 
után nem szükséges a ragasztott elemek nyomva tartása, és további kezelésnek vethető alá. 

Minden technológiai időpontot egyenként kell kiválasztani minden folyamathoz. Ezek függenek a ragasztott rész 
és a környezeti hőmérséklettől. 30 oC-nál az időtartamok felére csökkentek; 10 ° C-on kétszer hosszabbak.             

Az alkalmazott ragasztó szilárd kötést eredményez. A kötés 4 - 6 óra elteltével éri el a funkcionális erejét. A 
kötés eléri a végső szilárdságát és komplett mechanikai tulajdonságait 7 nap után; a környezeti viszonyoktól 
függöen. 

A kötés keménységi száma a Shore skálán                                   80 - 85 

A nyírási ellenállás 200°C-on alumíniumot/alumíniumot feszült   16 MPa 

Az alumínium felületet a ragasztás előtt mechanikai kezeléssel készítették csiszolópapírral. Megfelelő teszteket 
végeztek a PN-EN 1465 szabványnak megfelelően. A vizsgált mintákat közvetlenül a felületkezelés után 
csiszolópapírral rögzítettük. 

4. Kezelési feltételek 

 A ragasztott felületnek száraznak és szennyeződésmentesnek kell lennie; zsírtalanítva, ha szükséges és 
helyesen előkészítve. A ragasztót legfeljebb 15 - 25 perccel az extrudálás után el kell terjeszteni a kötő 
elemekre. A ragasztott ragasztóval ellátott elemeket legfeljebb 30 - 45 percig kell nyomni. Ebben az időben még 
mindig  korrigálhatjuk a kötőelemek pozícióit. Az elemeket nyomás alatt kell tartani a kötés funkcionális erejének 
eléréséig. 
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Alumínium kötés 
A ragasztott felületeket kémiai vagy mechanikai kezeléssel vagy lakkozással kell előkészíteni. Tartós kötés nem 
érhető el, ha a nyers alumínium felület nincs megfelelően előkészítve. 
 
A tapadási hőmérséklet befolyása a kezelésben. 
A legjobb extrudálási paramétereket 20-25

 o
C-on a patronban lévő ragasztóanyaghoz kapjuk. A tapadási 

hőmérséklet csökkenésével a viszkozitása megnő; az eredmény a statikus keverőhöz történő ragasztó 
extrudáláshoz szükséges erő növelése. A ragasztó extrudálása 20°C alatti hőmérsékleten manuális pisztollyal 
nehéz lehet. A 30°C feletti hőmérsékletű ragasztó extrudálásakor a ragasztó lefolyhat. Ez az előfordulás függ az 
alkalmazott ragasztó hőmérsékletétől és részétől.      
 
Hőmérsékleti tárolás:       10 – 25 

0
C 

Használhatósági dátum:                                  12 hónap 
 

5. Használási útmutató 

1. A ragasztót hozza 20-25°C hőmérsékletre, hogy optimális extrudáló erőt érjen el. 

2. Csavarja ki a patron anyáját és távolítsa el a védőelemet. 

3. Csavarja be a statikus keverőt. 

4. Helyezze a patront a dózistálcába. Használjon kézi pisztolyt a 2 x 310 ml-es extrudáláshoz erősített 

konstrukcióval vagy pneumatikus pisztollyal. 

5. Ne használjon a keverék extrudálásához szükséges első 10 g (kb. 20 cm átmérőjű) anyag ragasztására, 

mivel először a ragasztókompozíció abnormális lehet. 

6. A ragasztót legfeljebb 10-15 perces időintervallumokkal extrudálva használhatja a patron teljes térfogatát 

követően. Ha meghaladja ezt az időt, a ragasztó a statikus keverőbeállításban megköthet és az utolsó 

változtatás szükségességét okozhatja. 

7. Ugyanaz a patron többször való használata, a statikus keverők nagyobb mennyiségű használatát igényli. A 

ragasztó alkalmazása után hagyja a patronra csavarozott statikus keverőt; Csavarja ki és cserélje ki a 

patron a következő használatkor. 

6. Biztonságos alkalmazás 

DiPUR 2C.4 A nem minősül veszélyes anayagnak. DiPUR 2C.4 B veszélyes anyag. Használat előtt ismernie kell 
a termék Biztonsági Adatlapját. A ragasztó alkalmazása során a megszabott védőruhát kell viselnie. A friss 
szennyeződéseket Pursan ACT oldószerrel kell lemosni. A megkötött ragasztó mechanikailag eltávolítható. 
 
 
 
 
 
 

*Jegyzetek 

Ebben az információban bemutatott adatok modell körülmények között lettek elérve. Más körülmények között a megadott 
adatoktól eltérő eredmények kaphatóak. 

A felhasználó minden alkalommal köteles ellenőriznie a termék és a segédanyagok hasznoságát.  

A felhasználónak rendelkeznie kell egy érvényes Műszaki Adatlappal és a termék Biztonsági Adatlapjával, amelyet a 

gyártó az értékesítés után, és bármikor az ügyfél kérésére nyújt.  

A feldolgozás előtt a felhasználónak gondosan el kell olvasnia a fent említett dokumentációt és követnie kell a 

termék használatának eljárási szabályait. 


