
Technikai adatlap          

US GYURMAFÉM – EPOXY KITT UNIVERZÁLIS 
 
Termékleírás: 
A United Sealants Gyurmafém Epoxy kitt egy univerzális, kézzel gyúrható, gittszerű, egyszerűen feldolgozható, oldószermentes 
javítómassza. 
 
Előnyök: 

• Kiváló az ellenállósága olajjal, benzinnel, vízzel és sok vegyszerrel szemben. 

• Ragasztás víz alatt is (az akvarisztikában – akár sós-, akár édesvízben) 

• Lehetségesek utómunkálatok mint a csiszolás, fúrás, átlakkozás, festés. 

• kitűnő mechanikai tulajdonságok 

• Hőállóság, jó tapadás, kicsi zsugorodás 

• Széles körű alkalmazhatóság 
 
Felületek, alkalmazási terület: 

• Fém, fa, beton, üveg és kerámia megerősítéséhez, összekapcsolásához és ragasztásához 

• Szerszámok, alkatrészek javítása 

• Szivárgások, rések és lyukak tömítéséhez, javításához 

• Sérült élek és porózus helyek megjavítása 

• Pótdarabok modellizálása, fali akasztók felerősítése 

Alkalmazás, felhasználás: 
A felületeket meg kell tisztítani a zsíroktól, portól és piszoktól, rozsdától. A munkához viseljen kesztyűt. Érdemes csizolópapírral 
előkészíteni a felületet a tartósabb tapadás érdekében.  Az US Gyurmafém-ből le kell vágni a szükséges mennyiséget, és addig 
gyúrni, míg az anyag felmelegszik és egyenletes színűvé válik. Elegendő időt kell engedni a US Gyurmafém-nek a 
kikeményedéshez. Nem javasoljuk, hogy a termék hosszabb ideig koncentrált savakkal és szerves oldószerekkel érintkezzen. 

• Csomagolás: 6db/karton  Szín: zöld 

• Kiszerelés: 56g bliszter  Cikkszám: 3130 
 
Műszaki jellemzők: 

• Bázis: epoxygyanta 

• Hőállóság: -40C-tól kb. +120°Cig (rövid ideig egészen +150°C-ig) 

• Gyúrási/fazék idő: 2-2,5 perc 

• Kikeményedési idő: kb. 5 perc 

• Alkalmazási hőmérséklet: +15C fölött (ajánlott 20°C) 
 
Eltarthatóság és tárolás: 
A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, álló helyzetben, hűvös, és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti 
hőmérsékleten tárolva. Amennyiben a terméket nem az előírt feltételeknek megfelelően, illetve környezetben tárolja, úgy a termék 
eltarthatósági ideje csökken, technikai paraméterei romolhatnak. Felbontás után rövid időn belül használja fel. Szállítással, 
tárolással és felhasználással kapcsolatban további információkat a termék biztonságtechnikai adatlapjában (MSDS) talál.

Alapfelület állapota: 
Tiszta, száraz, por- és zsírmentes legyen. A poros felületek rontják a tapadást, és a szilárd, tartós csatlakozás kialakítását. A nem 
tipikus felületeken javasoljuk előzetes tapadási próba elvégzését. A már megszilárdult ragasztót csak mechanikusan tudjuk 
eltávolítani.
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. 
Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi 
nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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