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A termék rövid leírása: 
Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre reagáló poliuretán bázisú ragasztó. 
 

Kiszerelési egység: 
300 ml, 12 db/karton 
 

Színválaszték: fehér 
 

Tulajdonságok: 
- kiváló ragasztóerő és tapadás, 
- vízálló, 
- hőálló, 
- keményre köt, 
- csiszolható és festhető, 
- víztömör, 
- ellenáll a gyenge lúgoknak, savaknak és oldószereknek, 
- nem UV-álló. 
 

Alkalmazási terület: 
Beltérben és kültérben is alkalmazható. Felhasználható fa-építőanyagok, kő, kerámia, beton és más 
nedvszívó alapok akár vízálló ragasztására is. Kitömíti és áthidalja a ragasztandó felületek 
egyenlőtlenségeit. Jól tapad nem nedvszívó felületen is. Alkalmas padló és falburkoló lapok 
ragasztására betonra, parkettára, fára és fémre, valamint polisztirol, poliuretán anyagok ragasztására. 
 

A felület előkészítése: 
Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződéstől mentes felületekkel érintkezhet, a laza 
rétegeket távolítsa el. 
 

Feldolgozás: 
A ragasztót kígyóvonalszerűen vagy fogazott glettvas segítségével kell felhordani. +5 °C- +40 °C anyag, 
alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használja. 
A kartus menet fölötti kúpos részét vágja le, és csavarja rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának 
megfelelően vágjon le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben. 
A ragasztó a levegő nedvesség tartalmával lép reakcióba. Eközben széndioxid keletkezik és a ragasztó 
kismértékben felhabosodik. Szükséges a ragasztandó anyagok rögzítése. A ragasztó felhordása után 10 
percen belül nyomjuk össze és kb. 2-3 órán keresztül tartsuk rögzítve a ragasztandó anyagokat. 
A reakcióidő függ a hőmérséklettől valamint a levegő és az alap nedvességtartalmától. A végleges 
szilárdság csak néhány nap után érhető el. 
 

Anyagszükséglet:  
A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően. 
 

Fugaméret 
- 
 

Fontos utasítások: 
A kinyomott ragasztó nem lehet kitéve az UV-sugarak közvetlen hatásának. Alkalmazásakor tartsa be 
a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. 
 

Tisztítás: 
A friss ragasztó eltávolítása acetonnal vagy MESTER Purhab Tisztítóval történhet. A megkeményedett 
ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el. 
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Műszaki adatok: 
Megkötés előtt: 

Bőrképződési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom): 5-15 perc 

Fajsúly DIN 53217-T2 1,24  +/-0,06 g/cm³ 

Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet): + 5°C - + 40 °C 

Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban, +10 és +25 °C között): 12 hónap 
 

Megkötés után: 

Hőállóság 
-40 °C és  +100 °C  
(rövid ideig magasabb 
hőmérséklet is) 

Térfogat növekedés max. 10 % 
 

Biztonsági szempontok: 
A bedolgozás során viselje a termékhez mellékelt védőkesztyűt!  A vegyi anyagokkal kapcsolatos 
szokásos biztonsági előírásokat vegye figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági 
adatlapjában kerültek rögzítésre. 
 

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 
igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, 
hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 
felelősséget.  
A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel 
érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, 
nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy 
a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. 
Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok 
gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.  
Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.
 


