UNIVERSAL Kontakt ragasztó
Sokoldalú alkalmazás
ÖSSZETÉTEL
Kontakt ragasztó kloroprén gumi, szintetikus gyanta és egy különleges oldószer keverékéből.
ALKALMAZÁS
Ideális ragasztó fenolos laminált és rétegelt lemezekhez, más dekorációkhoz felhasznált
elemekhez, mint például: rétegelt és laminált (Formica, Polyrey, Oberflex, Max, Duropal
lemezhez) parafa, gumi, fém és egyéb anyagok egymás közötti ragasztásához., műanyag és
gumiprofilok, azbesztcement, poliuretánhabok, beton, gipsz egymáshoz és egymásra
ragasztására alkalmas. Polisztirén ragasztására nem alkalmas.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Jellemzők
kinézet
Viszkozitás
Nyitott idő
Sűrűség
Felhasználási hőmérséklet
Tárolási és szállítási
hőmérséklet
Hőállóság
Tárolási idő

Módszer
UNE EN ISO 2555

Értékek
sárgás folyadék
mPa.s 3000±800
5-10 perc
0,9
+5oC és +35oC
+5oC és +25oC
-40ºC és +80ºC
12 hónap

FELHASZNÁLÁS
Az alap legyen száraz, pormentes és tiszta. A használat előtt keverje fel a ragasztót, kenje be a
ragasztandó felületeket egyenletesen (kb. 150 g=m2 oldalon) ecset, vagy spatula segítségével.
Hagyja száradni 10-15percet. Ez az idő függ az anyagtól, a hőmérséklettől és a
páratartalomtól. Az összeragasztandó elemek akkor rakhatók össze, ha a ragasztó filmrétegre
már nem tapad az ujjunk. Felragasztásnál erősen oda kell szorítani ügyelve a jó beállításra,
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mert a kötés gyors. A levegő folyamatos cserélődését biztosítani kell, a képződött gőzök
belélegzését el kell kerülni.
Felületek legyenek szárazak, zsír-, olaj-, por- vagy bármilyen szennyeződéstől mentesek.
Az egyenletes felvitel érdekében használjon ecsetet vagy spatulát.
Porózus felületek esetén két felhordás is szükséges, az első felvitelt követően várja meg a
teljes száradást és utána kerüljön sor a második réteg felvitelére.
TÁROLÁS: Célszerű a ragasztót fagytól védett, 5o C -25 ° C közötti hőmérsékleten tárolni.
SZAVATOSSÁGI IDŐ: 12 hónap
CSOMAGOLÁS:125 ml-es és 50 ml-es tubus, 250 ml-es ecsetes, 500 ml-es, és 1, 5, 24
literes és 50 literes kanna és 200 literes hordó.
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