OrbayMULTI PU050 Flex tömítő és ragasztóanyag
Műszaki adatlap

Az OrbayMULTI PU050 Flex, egy poliuretán bázisú tömítő és ragasztóanyag, amely a légköri
páratartalom hatására kikeményedik. Kiválóan tapad vaslemezhez, alumíniumhoz, rozsdamentes
acélhoz, ólomhoz, rézhez, kerámiához, fához stb.
Tulajdonságai:
-

Tartósan rugalmas
Nem veszi fel a szennyeződést
Nem zsugorodik
Pisztollyal könnyen kinyomható, könnyen elsimítható
Átfesthető
Megfelel a VOC speciális tartalmi követelményeinek, LEED hitelesített, EQc4.1 „Alacsony
kibocsátású termék” az SCAQMD 1168. szabálya szerint
Egyezik a francia VOC A+ osztály követelményeivel

Alkalmazható:
-

Az építőiparban különösen a bádogosmunkákban
Autó- és karosszériagyártásban, konténergyártás és javításban, hajógyártásban
Hűtés-, klíma- és szigeteléstechnika területén

Felhasználás:
-

Előkészületek: A felületek legyenek szárazak, tiszták és zsírmentesek. Üveg, fém és egyéb
nem porózus felületeket oldószerrel tisztítsa meg.

-

Szúrja ki a kartust, csavarja fel a csőrt és vágja le a kívánt szögben. Távolítsa el a tubus aljáról
az alumínium burkolatot. Illessze a kartust egy kinyomópisztolyba, majd nyomja ki és húzza
simára egy fugázó szerszám segítségével.

Minőségét megőrzi:
A gyártástól számított 12 hónapig, megfelelően, a saját csomagolásában tárolva.

Termék

Tartalom

OrbayMULTI PU050 Flex tömítő- és ragasztóanyag (szürke)

Kiszerelés(db/csom.)

310ml

12

Korlátozások:
-

Ne alkalmazza 5°C alatt és 40°C felett.
Ne alkalmazza fagyott, vagy nedves felületeken, vagy álló vízen keresztül.
Használat előtt

Alapanyaga:
Összetétel:
Kikeményítési mechanizmus:
Sűrűsége:
Nyitott ideje:
Kikeményedési arány:
Méretváltozás:
Hőállósága:
Felhasználási hőmérséklet:

Poliuretán
Thixotropikus
Nedvességre történő kikeményedés
1,20-+0,03g/ml
50-70 perc.(23°C és 50% R.H. esetén)
Min.2 mm/nap (23°C és 50% R.H. esetén)
0 mm
(EN ISO 7390)
-40°C-tól, +90°C-ig
+5°C-tól, +40°C-ig

Használat után
Keménysége:
Festhető:
Nyúlása:
Szakítószilárdsága:

*

50-+5
28 nap után (ISO 868)
*
Igen
300%, vagy több
(ISO 37)
2
2,5 N/mm
(ISO 37)

Figyelembe veendő a festékbázis minősége és sokfélesége, ezért átfestés előtt teszt javasolt.

Általános információk:
Ez a technikai adatlap a legjobb tudásunk szerinti információkat tartalmazza, melyek a tapasztalaton
alapulnak. Az Orbay Kft. az állandó termékminőséget garantálja.

Mindig olvassa el a Biztonsági adatlapot, mielőtt használja a terméket.

