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TERMÉK KÓD: AXTCSZEA002 

 
LEÍRÁS:  
Polikloroprén oldószer alapú, egykomponensű, gyorsan száradó ragasztó. 
Jellemzője a nagyon jó kezdeti szilárdság. Különösen alkalmas PIR és fenolos merev hab ragasztására. 
 

FELHSZNÁLÁS:   
PIR (PUR) merev hab alapú előszigetelt légcsatorna elemek ragasztott kötéseihez.  
 

JELLEMZŐK: 
Összetétele: Polikloroprén gumi, műgyanta keveréke szerves oldószerekben.  
Kötési mód: Oldószer elpárolgással.  
Szín: Világos sárga.  
Oldószerek: Alifás szénhidrogének, észterek.  
Nedvességállóság: Jó  
 

MŰSZAKI ADATOK: 
Szárazanyag tartalom: 24,5 - 26,5%  
Viszkozitás: 1900 - 2200 mPa.s. / 25 ° C  
(Az adatok a gyári csomagolású anyagra érvényesek)  
 

FELHASZNÁLÁS: 
Felület előkészítés: A felületek legyenek tiszták és szárazak.  
Alkalmazás: A terméket használat előtt alaposan össze kell keverni. A felhordás mindkét ragasztandó felületre 
                    ecsettel vagy hengerrel történjen. A ragasztót tartalmazó dobozt használat után jól be kell zárni.  
                    Kerüljük az alacsony hőmérsékleten történő tárolást. 
Száradási idő: 50-10 percig, hogy az oldószerek elpárologjanak.  
Ragasztás: a száradási idő után a két bevont felületet össze kell nyomni. A ragasztó azonnal megköt.  
                   Maximális kötési szilárdság elérése 48 óra elteltével a ragasztást követően.  
 

CSOMAGOLÁS:  
Egyedi: fémdoboz (méretei 150 x 120 x 360 mm.) Bruttó/nettó (töltet) tömeg:  5,5 kg / 5 kg.  
Csomag: kartondoboz (méretei  330 x 370 x 380 mm.) 6 db/doboz. Tömeg: 35 kg / 33 kg. 
Tárolási stabilitás: minőségét megőrzi 12 hónapig az eredeti lezárt csomagolásban, +5 °C…..+25 °C  
                              hőmérsékletű száraz helyen tárolva.  
 

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:  
A terméket kizárólag gyári csomagolásban megfelelően lezárva, száraz szellős helyen kell tárolni,  5 °C és 25 °C  
közötti hőmérsékleten. Környezetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos.  
 

SZÁLLÍTÁS:  
Special ragasztót szállítani az eredeti gyári csomagolásban, vagy a mennyiségnek megfelelő és veszélyes reakciót  
kizáró csomagolásban lehet. A rakodást végző személyeket előzőleg tájékoztatni kell a termék ártalmas hatásairól  
és a kezeléssel való kockázatokról, valamint az esetleges eljárásokról, amelyek sürgősségi esetben alkalmazandók. 

 
 
Használat előtt olvassa el termék Biztonsági adatlapját  
A termék Biztonsági adatlapját kérésre a Thermotechnika-Crown Cool Kft. rendelkezésére 
bocsájtja.     

   

   Készült a gyártó Műszaki adatlapja alapján. 

   Fenti információk és adatok a gyártó jelenlegi műszaki ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapulnak, nincsenek visszatartott 
   dokumentációk, de az értékek változhatnak. A felhasználó kizárólag felelős a termék nem megfelelő használatából származó következményekért. 


