
 MULTI-KRAFT YAPIŞTIRICI  Çok hızlı, kuvvetli yapı ştırıcı

 Yüksek mukavemetli bağlantı
• Son derece güçlü yapıştırma 
• Düşük köpükleşme eğilimli sert elastik 

yapışkan madde

Hızlı serteşme özellikli
15 dakika içinde kabuk bağlama 
gerçekleşir.

Özel kullanım yelpazesi
Mermer, yapay taş vs. gibi zeminlerde 
son derece iyi yapıştırma bağlantıları 
elde edilir.

Üzeri zımparalanabilir ve 
boyanabilir

Hava şartlarına ve eskimeye 
karşı dayanıklıdır 

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında 
kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır.Teknik değişiklik 
ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

Art.-Nr. 0893 100 110
Amb./Ad. 1/12

Hacim 310 ml

Kimyasal baz Poliüretan

Renk Bej

Min. açık kalma süresi ıslak 2 dakika

Min. açık kalma süresi kuru 5 dakika

Min./Maks. Çalışma sıcaklığı 7 ile 30°C arası

Min./Maks. Sıcaklığa dayanıklılık -30 ile 110°C arası

Raf ömrü 12 ay

Ek ürünler Art.-Nr.
Havalı kartuş tabancası Juniorfi x 0703 891 310
Kartuş bıçağı 0715 66  09
El çalışmalı kartuş tabancası 0891 00 
El çalışmalı kartuş tabancası standard 0891 000 001
El çalışmalı kartuş tabancası standard 0891 001 
Tutkal spatulası 0891 185 
Kartuş tabancası Airquick 0891 700 310

  Kullanım alanları 
 Ev kapısı dolguları, merdiven basamakları, tırabzanlar, ahşap çimentosu pres levha 
malzemeden yitik kalıp elemanları, zemin çıtaları, doğal taş işleme, metal pencere 
yapımı, pencere altlıkları, laminat kaplamalar, genel onarım ve montaj kaplamaları. 
Ahşap, metal, boyanmış alüminyum, sert PVC, beton, doğal taş, yapay taş, tabakalı 
malzemeler, seramik, hem fenol reçine ve hem de poliüretan bazlı sert köpüklerin 
yapıştırılması.  

  Dayanım testleri 
•  Yitik kalıp elemanları yapıştırma 

dayanım testi MPA Braunschweig. 
Test numarası: 5131/2446-a

• Su dayanım testi D4 DIN/EN 204 ift 
Rosenheim. Test numarası: 55524676

• Sıcaklık dayanım testi WATT 91 ift 
Rosenheim. Test numarası: 55534457

*Yitik kalıp elemanları: Ahşap 
çimentosundan yapılan pres levhalar 
yüksek yapılarda hatıl kiriş kalıpları, 
tavan kenarı kalıplar için kullanılır. 
Kalıplar beton ile birlikte dökülür ve yapı 
elemanının içinde kalır, bundan dolayı 
„yitik kalıp“ olarak adlandırılır..  

 Hatıl kiriş kalıpları / Düşey kalıp  Detay çizimi 
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