NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Technikai adatlap

United Sealants USFix-C Kontaktragasztó
Termék:
United Sealants USFix-C kontaktragasztó egy gumi és műgyanta (organikus oldószer) bázisú, használatra kész,
egy komponensű univerzális ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat
sokféle alapfelületre…
Tulajdonságok:
 Erős ragasztó hatás
 Magas végső ragasztóerő, 24 órán belül terhelhető
 Egyszerű felhasználhatóság
 Gyors kötés
 Porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas
 Jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is
 Feleslegessé teszi a szöget és a csavart
 Profi minőség
Alkalmazások:
 Kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz
 Fapanelek, lambéria, parafa, forgácslap, dekorációs és burkoló elemek ragasztásához fára, betonra,
kőre és fémre…
 Szintetikus anyagok ragasztására, mint gumi, műanyagok, műbőr…
Csomagolás:
Szín: sárgás
Csomagolás: 250 ml fémflakon ecsettel (8db/karton), 750ml fémflakon (6db/karton) és 4,5 liter fémkanna
(4db/karton)
Műszaki adatok:
 Bázis: Poliklorofen
 Kötési rendszer: fizikai száradás
 Nyitott idő: 10 - 15 perc, porózus felületeknél rövidebb nyitott idő lehetséges
 Kötési idő: 24 óra
 Viszkozitás: Kb. 2000 mPa.s (Brookfield)
 Fajsúly: 0,87g/ml
 Anyagszükséglet (g/m2): 300-500
 Optimális kötési hőmérséklet: +15 és +20°C között
 Optimális levegő páratartalom: 60%
 Alkalmazási hőmérséklet: +10°C-től +30°C-ig.

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: fa, farostlemez, forgácslap, fa takaró
elemek, fémfelületek, gumi, műanyagok, kő, beton. Valamennyi szokványos felületre kivéve PP és PE,
Teflon, és vizes felületek…
 Nem ajánlott olyan helyen, ahol élelmiszerrel, ivóvízzel érintkezhet.
 A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes.
 Előkészítés: nem szükséges.
Alkalmazás és eldolgozás:
250ml-es kiszerelésnél a mellékelt ecsettel, 750ml-es és 5 literes kiszerelésnél spaklival, glettvassal mindkét
felületre vigye fel az anyagot. A nyitott idő (10-15 perc) letelte után préseljük össze a munkadarabokat. Az
összeillesztett ill. ragasztott felületeket nem lehet igazítani vagy korrigálni. A felületek préselési ereje
meghatározó a végleges ragasztóerő szempontjából (nem az időtartama). Használat után tekerje rá a végdugót,
zárja le a dobozt, hogy a terméket később is használni tudja!
Munkavédelmi ajánlás:
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Használjon védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget.
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. Jól szellőző
munkaterületen alkalmazható.

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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