
Özel olarak denizcilik 
sektörünün standartlarını 
karşılamak için 
tasarlanmış WCL 1121 
sertifikalı, cam elyaf 
takviyesiyle güçlendirilmiş,
yüksek viskoziteli poliüretan 
bazlı yapıştırıcı.

Suya, tuzlu suya ve ekstrem 
hava koşullarına karşı dayanıklı
Hem iç ve hem de dış uygulamalarda 
sıcaklık ve mevsimsel değişikliklere karşı 
dayanıklıdır.

Yüksek yapıştırma gücü 
•  Ahşap ve türevi malzemelerin, 

metallerin, doğal taş, seramik,  
kauçuk vb. malzemelerin 
yapıştırılmasında uygundur.

•  Yüksek vizkozitesi sayesinde standart 
sıvı yapıştırıcılara kıyasla dikey 
yüzeylerde daha rahat uygulama 
imkanı sağlar.

Sertleştikten sonra 
zımparalanabilir ve boyanabilir.

Daha uzun açık kalma süresi
Uygulamada uzun çalışma sürelerine 
imkan verir.

Düşük köpürme oranına 
sahiptir.
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MARİN TUTKALI PU BAZLI - CAM ELYAF TAKVİYELİ

Teknik bilgiler:
Kimyasal baz Poliüretan prepolimer
Kürleşme Nemle kürleşme
Yoğunluk 1,10 g/ml ± 0,01  (ASTM D1875)
Viskozite 20°C 10000-15000 cp (20°C‘de)
Kabuk bağlama Yaklaşık 1 sa (23°C ve %50 bağıl nem)  (ASTM C679)
Tüketim Yaklaşık 150 ml/m2

Presleme süresi Min. 2 saat*
Suya dayanıklılık Mükemmel (D4-DIN EN 204)
Sıcaklığa dayanıklılık –30°C ile +100°C arası
Çalışma sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Uygulama alanları:
Tekne ve mobilya imalatında kullanıma 
uygundur. Ahşap malzemeleri ahşap, metal, 
beton, polistiren köpük vb. diğer çeşitli 
gözenekli ve gözeneksiz malzemeleri 
birbirine sabitlemek ve yapıştırmak için 
uygundur. Yüksek su dayanımı gereken tüm 
yapıştırma uygulamaları için uygundur.

Kullanım şekli:
Uygulama yapılacak malzemeler iyice 
temizlenmiş, kir ve yağdan tamamen 
arındırılmış olmalıdır. En iyi sonuç için 
yapıştırılacak yüzeylerden en az biri 
gözenekli olmalıdır.

Bir yüzeye veya her iki yüzeyine fırça ile ince
bir film tabakası halinde yapıştırıcıyı 
uyguladıktan sonra 20 dakika içinde 
parçaları birleştirin. Parçalar birleştirildikten 
sonra en az 2-3 saat boyunca birbirine 
presleyin. Kürleşmemiş yapıştırıcı aseton ile 
temizlenebilir.

Uyarı:
Malzeme havada ki nem ile kürleşme 
özelliği gösterdiğinden dolayı, ürünün ağzı 
uygulama sonrası sıkıca kapatılmalıdır.

Renk Ağırlık Art.-Nr. Amb./Ad.
Bej - Sarımsı 800 gr 0893 291 100 12

*Presleme süresi ortam koşulları (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılan yüzeylerin gözenekli 
yapısına göre değişiklilik gösterir.

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden ön denemeler yapmanız tavsiye edilir!!  
Daha fazla bilgi için güvenlik raporuna bakınız.


