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Kétkomponensű oldószermentes poliuretán ragasztó. 

 

1. Célja 

A DiPUR 522 a habosított polisztirol, XPS, PUR hab, ásványi és üveggyapot, lemezek fémlemezek, műanyagból 
készült burkolatok, építőanyagok, betonlemezek, fa és más anyagok kézi ragasztásához készült. A ragasztó 
leginkább a függőleges felületek ragasztására szolgál. Használatra kész ragasztó erősen hidrofób, és még 
nehéz körülmények között is alkalmazható. 

 

2. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

 

3. Technológiai tulajdonságok* 

A komponens ajánlott keverési aránya: 
 83,3g DiPUR 522 A és 16,7g DiPUR 522 B 

keverék reakció ideje, amely egy csészében volt 
mérve 19 – 21

o
C-on és a levegő relatív 

páratartalmának 50% -ával: 

 

Az összekevert ragasztó  

felhasználhatósági ideje:         kb. 30 min 

Préselési idő:                         6 – 7 h 

A végső kikötés sűrűsége:    1450 –1550 kg/m
3
 

A végső kikötés keménysége:    50- 60 
o
Sh D 

    Súly szerint Térfogat szerint 

DiPUR 522 A  100 100 

DiPUR 522 B 20 ±1 24 ± 1,2 

 

A ragasztó különböző keverési arányú használata 
megváltoztathatja a reakcióidőt vagy a végső kikötés 
rugalmasság és a mechanikai szilárdság változását. 

A ragasztó mindkét összetevőjét össze kell keverni az adott aránynak megfelelően. A ragasztó kevert térfogatát 
kb. 30 perccel az összetevők keverése után kell alkalmazni az összekapcsolt elemekre. A ragasztóanyag-
eloszlású elemeit egymásra kell nyomni és mindaddig nyomva kell tartani, amíg a kötés be nem áll. A 
ragasztóanyag fogyasztása körülbelül 200 g / m

2
, és abszorpciós anyagok esetében kb. 300 g / m

2
. 

A megkötés teljes ereje 24 óra. 
 

 

4. Feldolgozási feltételek 

DiPUR 522 A komponensét használat előtt alaposan össze kell keverni; hosszabb tárolás után különösen 
fontos.  
Hőmérsékleti feldolgozási skála:                                                        10-80

o
C 

A terméket szorosan lezárt tartályokban kell tárolni         10 – 35
o
C-on 

A felhasználás lejárati dátuma:           12 hónap 

5. Biztonságos alkalmazás 

DiPUR 522 A nem minősül veszélyes anyagnak. DiPUR 522 B veszélyes anyag. Használat előtt ismernie kell a 
termék Biztonsági Adatlapját. A ragasztó alkalmazása során a megszabott védőruhát viselnie kell. 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 eredményektől eltérő eredmények kaphatóak.  

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

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. 
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 DiPUR 522 A (poliol komponens ) DiPUR 522 B (izocianát komponens) 
Halmazállapot bézs paszta barna folyadék 
Viszkozitás 25

o
C-on [mPas] tixotróp 200 ± 50 

Sűrűség 25
o
C-on [g/cm

3
] 1,50 ± 0,10 1,23 ± 0,02 

  


