MŰSZAKI ADATLAP
AXTCSZEA003

RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ

TERMÉK KÓD: AXTCSZEA003
LEÍRÁS:
Egykomponensű reaktív oldószermentes poliuretán ragasztó.
FELHSZNÁLÁS:
Előszigetelt légcsatorna elemek alumínium csatlakozó profiljainak felragasztásához.
JELLEMZŐK:
Egykomponensű oldószermentes poliuretán prepolimer.
Szín: Barna.
A nedvességre reagál (a levegő nedvességtartalmával reakcióba lépve keményedik ki).
Megkötés után átlátszó rugalmas fóliát alkot, vízálló (D4 EN 204), és adott határok között hőálló.
MŰSZAKI ADATOK:
Szárazanyag tartalom: kb. 94%
Fajsúly:
1,1 kg/dm3
Viszkozitás:
5000 mPa.s. / 23 °C
Kötési idő:
5 – 30 perc
Hőállóság:
-30 °C…+100 °C
(Az adatok a gyári csomagolású anyagra érvényesek)
FELHASZNÁLÁS:
Felület előkészítés: A felületek legyenek tiszták szárazak.
Alkalmazás: A terméket használat előtt alaposan fel kell rázni. A felhordás a ragasztandó felületekre
simítóval, ecsettel vagy hengerrel történjen. A ragasztó felhasználás: 150 – 220 g/m2.
Nagy felületű, nem porózus anyagok ragasztásához (mint például fém és polisztirol hab),
ajánlatos vizet permetezni a beragasztózott felületekre a csatlakoztatás előtt.
A ragasztó felhordását követően a felületeket össze kell nyomni és a száradás teljes
időtartama (5-30 perc) alatt terhelni. A ragasztás teljes kötési ideje 8 óra.
A száradás alatt a ragasztóanyag „dagad”, igy a többlet termék kiszivároghat az összenyomott felületek közül.
A ragasztót tartalmazó flakont használat után jól be kell zárni.
CSOMAGOLÁS:
Műanyag flakon. Bruttó/nettó (töltet): 500/520 gramm.
Csomag: kartondoboz, 20 db/doboz. Tömeg: 20 kg.
Tárolási stabilitás: minőségét megőrzi 8 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.

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.
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