
UYGULAMA ALANLARI

promast.com.tr11

TEKNİK DATA FORMU
Eco Marine

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

TEKNİK DATA

Deniz Tutkalı
Ahşap elemanların birbiriyle ya da diğer malzemelerle 
yapışmasını sağlayan, suya dayanıklı, mukavemetli, hava ile 
kürleşen tek komponentli poliüretan yapıştırıcıdır.

• DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
• İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
• Sınırlı büyüme yapar, boşlukları doldurur.

ÖZELLİKLER

Poliüretan

Sıvı

Nem ile kürlenme

1,10 g/ml

10-15 dakika

2 saat

D4

3.000-4.000 cps

10°C’den +30°C’ye

-15°C’den +100°C’ye 

Baz

Kıvam

Kurutma sistemi

Yoğunluk

Açık zaman

Presleme süresi

Nem ve su dayanımı

Vizkozite (20°C)

 Uygulama sıcaklığı

Servis sıcaklığı

• Hemen her türlü ahşabı birbirine; metale; bazı plastiklere; taş, tuğla ve 
betona yapıştırmada
• Ahşap yapı elamanlarının yapıştırılması ve tamirinde
• Mobilya üretiminde ve tamirinde
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• Uygulama yüzeylerinin toz, yağ ve kirden arındırılması yapışma performansı 
arttıracaktır.
• Yapıştırılacak malzemeler en az iki saat preslenmelidir.
• +5°C'nin altındaki sıcaklılarda kuruma süresi uzayacaktır.
• Yapıştırıcının tam kuruması bir günü bulabilir, bu esnada yapıştırılan 
malzemeler dikkatle taşınmalıdır.
• PE, PP, naylon ve Teflon benzeri plastikleri yapıştırmaz.

NOTLAR

• 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapıştırma uygulaması yeterince yüksek 
performans vermeyecektir.
• Yapıştırılacak yüzeylerin temiz olmalı, yağ ve kir içermemelidir.
• Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı 
miktarının kabaca %5'i oranında su ile nemlendirilmesi tavsiye edilir.
• Yapıştırıcı uygulama yüzeylerinden sadece birisine ince bir katman halinde 
uygulanmalıdır.
• Yüzeyler açık-zaman aşılmaksızın bir araya getirilip preslenmelidir. 
Preslenme süresi oda sıcaklığında ortalama 4 saattir. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda 
solunum organlarınında 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

•  Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalı yağ,kir ve gevşek parçalar içerme-
melidir.
•  Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı 
miktarının kabaca %5 'i oranında su ile nemlendirilmelidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

PAKETLEME (HACİM) 

500gr 20' 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 şişenin üzerinde belirtilmiştir. 

RENK

Beyaz
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