Illbruck pisztolyhab-ragasztó PU 08

Csúcsminőségű poliuretán bázisú ragasztó, amely az építőipar számos területén, mint pl.:
épületasztalos -, tetőfedő -, homlokzatszerelési munkák, kiválóan felhasználható.
Alkalmas: ablak-, ajtókeretek ragasztására, tető héjazatok magas szélekhez történő rögzítésére,
szigetelőlapok lapos tetőkre történő ragasztására. Szintén használható nagy felületek melegburkolása
pl.: vásári standok építése, lépcsőburkolatok készítése, forgácslapok enyvezése és bármely más fakötés
esetén. Szintén alkalmas más anyagok, pl.: kő, üveg, alumínium, műanyagok porózus felületekre
történő ragasztására.
Az SHR által bevizsgált, szám: 4315-1, a WATT 91. követelményeinek megfelel.
Tulajdonságai: gyorsan köt, nagy ragasztóerő, takarékos felhasználás: 200g/m² csak az egyik
felületre, kiváló tapadás a legtöbb anyagon, időjárás- és öregedésálló, teljesen zárt rendszer: a
pisztolyon levő flakon nem szárad be, nagy felületeken is kiválóan használható, jó kitöltő-képesség,
átfesthető.
Felhasználás: a flakont használat előtt legalább 20-szor erőteljesen rázzuk fel, majd szeleppel lefelé
szereljük a pisztolyra. A kiáramló anyag mennyiségét az adagolócsavarral és a billentyűvel
szabályozhatjuk. Néhány másodperc után a hab vékony kitöltő enyvréteget képez. Felhasználási
hőmérséklet (környezet és flakon): +5ºC és + 35ºC között. A felületek legyenek terhelhetők, tiszták és
zsírmentesek.
Raktározás: eredeti csomagolásban minimum 9 hónapig eltartható. Hűvös, száraz, fagymentes helyen
tároljuk.
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Tartalma: 4,4’difenil-metán diizocianát
F+ Fokozottan tűzveszélyes
izomerjei és homologjai.

R-mondatok: R12. Fokozottan tűzveszélyes!
R36/37/38. Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R42. Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzbilizáló hatású lehet).
R43. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet).
S-mondatok: S23. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
S24/25. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S36/37. Megfelelő védőruhát és védőkesztyűt kell viselni.
S45. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.
Ha lehetséges ezt a címkét meg kell mutatni.
S51.Csak jól szellőztethető helyen használható.
Veszélyes anyag: difenil-metán 4’4 diizocianát 25-50%,
propán-n-bután:3-10%, dimetiléter: 2,5-10%.
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek,
napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos
nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól
távol tartandó és használat közben tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Felhasználható: a palack alján jelzett időpontig (nap/hó/év).

700 ml

Forgalmazza: Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel: (1)401-40-20

