
MULTI ELYAF TAKVİYELİ YAPIŞTIRICI
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Bilgi
Güvenli yapışma için sıkılan yapışkanın 
genişliği 2,5 mm‘yi aşmamalıdır.

Kullanım şekli
Uygulama yapılacak yüzey temiz ve 
kuru olmalı, yağdan arındırılmalıdır. 
Yapıştırılacak parçalar yaklaşık 7 
dakika içerisinde (nemli ortamda 
yaklaşık 3 dakika) kabuk bağlama 
gerçekleşmeden bir araya getirilmelidir. 
Parçalar birbirine tam olarak oturtularak 
yaklaşık 20 dakika (kalın bağlantılarda 
daha uzun) fonksiyonel güç elde edilene 
kadar preslenmelidir.  Yapıştırıcı nemle 
kürleşir.

Elyaf takviyeli
Cam elyaf güçlendirme sayesinde ağır 
yük (yüksek basınç) altındaki bağlantılar 
için son derece yüksek yapışma özelliği 
sağlanmaktadır.

• EN 204 uyarınca suya karşı D4 
dayanımı test edilmiştir. 

• EN 14257 - Watt 91 uyarınca 
sıcaklığa karşı dayanımı test edilmiştir. 

• Hızlı reaksiyon kabiliyeti, yaklaşık 20 
dakika içinde tutunma mukavemeti 
sağlar.

• Çok daha hızlı işlem yapılmasını 
sağlar.

• Şeffaf sertleşme.
• Geniş kullanım alanı.
• Hafif köpüklü.
• Zımparalanabilir ve üstü boyanabilir.
• Hava koşullarına ve yıpranmaya karşı 

dayanıklıdır.
• Silikon ve Solvent içermez.
• Daha sonra toz boya yapılabilir.                  

(30dk/+200°C)

Art.-Nr. 0893 100 115
Amb./Ad. 1/12

Hacim 310 ml

Kimyasal Baz Poliüretan

Renk Sarımsı Transparan

Kabuk bağlama süresi - nemli ortam 3 dakika (20°C ve %50 bağıl nem)

Kabuk bağlama süresi - kuru ortam 7 dakika (20°C ve %50 bağıl nem)

Minimum/Maksimum Çalışma sıcaklığı +7 ile +35 °C arası

Minimum/Maksimum Isı dayanımı -30 ile +110 °C arası

Raf ömrü 24 ay

Minimum fonksiyonel güç 20 dakika (20°C ve %50 bağıl nem)

Ek ürünler Art.-Nr.: Tanım Art.-Nr.

Kartuş tabancası 0891 300 310

0893 100 115 Havalı kartuş tabancası (Juniorfix) 310ml 0703 891 310

Silikon ucu 0891 653

Uygulama alanları
Ahşap pencere imalatında yarık 
ve muylu tutkallanması, alüminyum 
pencere ve kapı yapımında köşebent 
yapıştırma, ahşap bina kapısı alanı, ev 
kapısı dolguları, merdiven basamakları, 
tırabzanlarda tahta derzlerinin 
tutkallanması, sandviç levhalar ve kemer 
tutkallaması, mutfak tezgahı levhaları, 

doğal taş işlemesi, pencere bankları, 
zemin çıtaları. Enine ahşap tutkallanması 
için idealdir. Ahşap, metal, boyanmış 
alüminyum, sert PVC, beton, doğal 
taş, yapay taş, tabakalı malzemeler, 
seramik, fenol reçine ve poliüretan 
malzemeden sert köpüklerin 
yapıştırılmasında kullanılır.


