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TEKNİK DATA FORMU
Heavy Duty 

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere 
bağlı olarak değişebilir.

TEKNİK DATA

Poliüretan Yapıştırıcı
Kırpık elyaf katkısı sayesinde ağır yük altındaki bağlantıların 
yapıştırılmasında maksimum tutunmayı sağlayan poliüretan 
bazlı özel bir yapıştırıcıdır.

• Kırpık elyaf desteğiyle iki kata kadar daha güçlü yapıştırma sağlar.
• DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
• Çok hızlı kurur.
• Hava şartlarına ve sıcaklık değişimlerine uzun yıllar boyunca dayanıklıdır.
• Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır.
• Dik yüzeyde akma yapmaz.
• Şeffaftır.

ÖZELLİKLER

Poliüretan

Macun

Nem ile kürlenme

1,16 gr/ml

10 dakika

30 dakika

D4

5°C ve +30°C

-40°C ve +80°C

Baz

Kıvam

Kurutma sistemi

Yoğunluk

Açık zaman

Presleme süresi

Nem ve su dayanımı

Uygulama sıcaklığı

Servis sıcaklığı

• Ahşap pencere imalatında
• Alüminyum pencere ve kapı yapımında
• Merdiven basamaklarının yapıştırılmasında
• Zemin çıtalarında
• Kapı pervazı ve süpürgelik yapıştırılmasında
• Kuvvetli tutunma gerektiren ağır malzemelerin montajında
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• Açık zaman çok kısa olduğunda yüzeylerin preslenmesinde acele 
edilmelidir.
• +10°C altındaki uygulamarda veya kuru yüzeylerde kuruma gecikebilir.
• Tam kuruma 12 saate kadar sürebilir
• Kuru yüzeyler nemli bez ile nemlendirilmelidir
• PP, PE, Teflon ve naylon benzeri plastikler üzerinde kullanılmamalıdır
• Yeni uygulanmış yapıştırıcı gerekiyorsa hızla uygun bir solvent ile 
temizlenmelidir.
• Sertleşmiş yapıştırıcının kıyafetlerden ve ciltten zorlukla temizlenebilir.

NOTLAR

• 5°C ve altındaki sıcaklıklarda uygulamayınız.
• Uygulama yüzeylerinin yağ ve toz içermeyip temiz olduğundan, yüzeyde 
gevşek parçalar bulunmadığından emin olunuz.
• Yapıştırıcıyı ince bir tabaka halinde yapıştırılacak yüzeylerden birisine 
uygulayınız.
• Yeterince gözenekli olmayan ve kuru yüzeylerde nemli bir bez ile 
nemlendirme yapınız.
• Parçaları hızla bir araya getirip en az 10 dakika boyunca presleyiniz.

UYGULAMA ŞEKLİ

İzosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum 
organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre 
temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle 
kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, yapıştırıcının cilt ile temasından 
kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Kurumasını 
tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski 
oluşturmaz.

GÜVENLİK BİLGİSİ

• Uygulama yüzeylerinin yapışmayı engelleyebilecek yağ, kir ve benzeri 
unsurlardan temiz olduğundan emin olunuz.
• Uygulama yüzeyleri tercihen maksimum %30 nem içeriğine sahip olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

PAKETLEME (HACİM) 

310 ml alüminyum kartuş 25' li koli

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında 
depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf 
ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir. 
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