
PUR-RAPID KUVVETLİ HIZLI YAPIŞTIRICI İş ve endüstrideki yüksek 
mukavemetli yapıştırma 
bağlantıları için Rapid PUR 
montaj yapıştırıcı.

• Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri.
• ift Rosenheim tarafından DIN/

EN 204 uyarınca test edilmiş D4 suya 
dayanıklılık.

• WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) 
pencere imalatı gerekliliklerini karşılar

• Yapıştırıcının köpürmesi bağlantıları 
çok iyi doldurmayı mümkün kılar.

• Kıvamlı tiksotropik bileşim sayesinde 
yapıştırıcı akmaz veya damlamaz bu 
sayede yapıştırıcı ile dikey alanlarda 
çalışılabilir.

• Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 
dk/+200°C).

• Doğal taşla uyumludur.
• Silikon ve çözücü içermez.
• WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) 

pencere imalatı gerekliliklerini karşılar.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı 
belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya 
servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul 
edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!

Art.-Nr. 0892 100 102
Amb./Ad. 1/12

İçerik 310 ml

Ambalaj Kartuş

Kimyasal baz Poliüretan

Renk Şeffaf

Islak kabuk bağlama süresi min. 5 min

Kuru kabuk bağlama süresi min. 10 min

Min./maks. işlem sıcaklığı 7 ila 35 °C

Min./maks. sıcaklık dayanımı -30 ila 110 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar 15 Ay / 15°C ile 25°C arasında

Tanım Art.-Nr.
Kartuşlar için manuel dolgu tabancası Basic 0891 001

Kullanım alanları:
Pencere, kapı ve merdiven yapımı, 
marangozluk, inşaat sektörü, köşe 
açılarını yapıştırma, metal yapı ve çeşitli 
endüstriyel alanlarda.

Uyarı
• +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR 

yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de 
kullanıldığında yaklaşık olarak iki 
katına çıkar.

• Güneş ışığı yapıştırıcının rengini 
değiştirir ancak yapıştırıcı 
mukavemetini etkilemez.

• Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: 

Yalnızca kimyasal olarak önceden 
işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: 
bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine 
önceden uygun bir ön uygulama 
yapılmadan yıpranmaya dirençli bir 
şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.

• Boya kaplamalı malzemeler 
her zaman temizleyici 
tip 60 ile temizlenmelidir (ürün 
no 0892130030, 0892130030), 
PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar 
ön işlem (örn. plazma yöntemi) 
olmadan güvenilir bir şekilde 
yapışmaz.

+20°C ve %65 nem oranında
kürleşme süresinin fonksiyonu
olarak çekme kesme dayanımı:
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