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Technikai adatlap 

United Sealants UNI-PRO Clear építési ragasztó 

 
Termék: 
A United Sealants UNI-PRO Clear átlátszó, kontakt, építési szerelőragasztó egy szintetikus kaucsuk bázisú, 
oldószeres, használatra kész, egy komponensű ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb 
helyein használhat sokféle alapfelületre. Rugalmas és színtelen kötést biztosít… 
 
Tulajdonságok: 

• gyors és tartós kezdeti tapadás 

• rugalmas, színtelen kötés 

• nagy végső szilárdság 

• nem igényel alapozó használatát 

• kiváló tapadás a legtöbb felületen, porózus és nem porózus egyaránt 

• Nedvességálló 
 
Alkalmazások: 

• építőanyagok széles körének ragasztására a legtöbb tipikus felületre, mint például: beton, gipsz, forgácslap, fa, 
gipszkarton, tégla 

• különböző elemek ragasztása fa, üveg, beton, fém és műanyag alapfelületekre 

• díszítőelemek ragasztása fából, gipszből, parafából, forgácslapból, kövekből 

• ásványgyapot és üveggyapot ragasztása 

• alaplécek, lábazatok, küszöbök, padlólapok, kerámialapok ragasztása 
 
Csomagolás: 
Szín: transzparens 
Csomagolás: 280 ml PE flakon (12db/karton) 
 
Műszaki adatok: 

• Bázis: SBR – Szintetikus kaucsuk (oldószeres) 

• Kötési rendszer: fizikai száradás 

• Nyitott idő: 10 - 15 perc 

• Kötési idő: 72 – 120 óra 

• Szilárd anyag tartalom (%): 61± 3 

• Sűrűség: 0,89 +/- 0,05 g/cm3 

• Anyagszükséglet (g/m2): 150-300 

• Optimális kötési hőmérséklet: +15 és +20°C között 

• Optimális levegő páratartalom: 60% 

• Hőállóság: -20°C és +60 °C között (teljes kötés után) 

• Nem kikötött állapotban tűzveszélyes, megkötés után nem tűzveszélyes. 
 
 
Eltarthatóság: 
12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, 
+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva, fagymentes helyen. 

 



Felületek: 

• Kiváló tapadás porózus és nem porózus felületeken 

• Széles körű felhasználását tekintve a legjellemzőbb felületek: beton, vakolat, forgácslap, fa, gipszkarton, tégla, 
lábazati takaró elemek, küszöbök, kerámia padlólapok, fémfelületek. Valamennyi szokványos felületre kivéve PP 
és PE, Teflon, és vizes felületek… 

• Nem ajánlott oldószerre érzékeny felületeknél. 
 
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes. 
Előkészítés: ajánlott zsírtalanítani a felületeket acetonnal vagy etanollal (üveg, kerámia, fém) vagy tisztítószerrel 
(szintetikus anyagok). 
Ragasztás közben, illetve a ragasztó megkötéséig kerülje a ragasztó és a felület vízzel való érintkezését. 
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot. 
 
Alkalmazás: 
Felhordás: szilikon pisztollyal, használat után tekerje rá a végdugót, hogy a terméket később is használni tudja! 
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C-től +30°C-ig 
Tisztítás: acetonnal közvetlenül felhasználás után. Kikötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el. 
 
Eldolgozás: 
A terméket pontokban, vagy csíkokban vigye a ragasztandó felületre. A ragasztó felvitele után erős nyomással, 
és kissé tekerő mozdulattal illessze össze a két felületet, majd válassza szét! Várjon 3-5 percet, majd ismételten 
nyomja össze erősen és egyformán. A ragasztásnál az alkalmazott nyomóerő számít, nem az összenyomás 
időtartama. A ragasztott felületek ezután még 2-3 percig korrigálhatóak! 
 
Megjegyzés: 

• Felhordás előtt tapadási tesztek elvégzése javasolt. 

• Kerülje a vízzel való érintkezést, amíg a ragasztó teljesen meg nem kötött. 

• Nem alkalmas polisztirolhab és egyéb oldószerre érzékeny felületekre. 
 
Munkavédelmi ajánlás: 
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Kézét ne mossa meg oldószerekkel! A termék nem 
tűzveszélyes. Jól szellőző helységben használja, felhasználás közben ne dohányozzon. A termék raktározásakor 
tartsa be a nem gyúlékony termékekre vonatkozó szabályokat. További információkat a termék 
biztonságtechnikai adatlapjában olvashat. 

 
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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