Teknik Döküman

2K Poliüretan Yapýþtýrýcý

Ürün Ticari Adý
AYK Pol-510
Tanýmý
Ayk Pol-510 iki komponentli poliüretan esaslý tiksotropik özellikte bir yapýþtýrýcýdýr.
Kullaným Alanlarý
Sanayi tipi uygulamalarda beton, sac, galvanize sac, ahþap polistren yüzeylerin kendilerine
veya birbirlerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
Kullaným Þekli
Uygulama yapýlacak yüzey temiz ve yaðdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Yapýþacak yüzeyde gevþek
bir katman olmamasýna dikkat edilmelidir. Var ise kazýnmalý veya temizlenmelidir.
Yüzey uygulamaya hazýrlandýktan sonra
Pol-510 A Kompenantý ile Pol-510 B Kompenantý birbirine karýþtýrýlýr.
Hazýrlanan karýþým uygulama yapýlacak yüzeye yeteri kadar dökülerek fýrça, rulo veya
diþli tarak yardýmý ile iyice yayýlmalýdýr. Herhangi bir bekleme süresine gerek kalmaksýzýn
malzemeler birbirine yapýþtýrýlabilir.
Kullaným Miktarý
1 m2 alan yapýþtýrmak için yaklaþýk 200 - 300 gr. Ayk Pol-510 A+B karýþýmý kullanýlmalýdýr.
Dikkat Edilecek Hususlar
Ürün uygulamaya hazýrdýr ve hiçbir þekilde hiç bir sývý ile inceltilmemelidir.
A ve B kompenantlarý takým halinde satýlýr.
A ve B kompenant gramajlarý gerekli karýþým miktarlarý hesaplanarak düzenlenmiþtir takým dahilindeki
kompenantlar eksiksiz olarak birbirine karýþtýrýlmalýdýr.
Ayk Pol-510 gerekli kompenantlar tam olarak karýþtýrýldýðý taktirde oda sýcaklýðý altýnda 4 - 5 saat
içinde sertleþmeye baþlar.
Fazla nemli (baðýl nem %5 üzeri) ve ýslanmýþ yüzeylerde uygulama yapmaktan sakýnýlmalýdýr.
Ayk Pol-510 ile uygulama tek taraflý olarak yapýlmalýdýr ve yapýþtýrýlan yüzeyler kür
süresi tamamlanýncaya kadar baský altýnda tutulmalýdýr.
Ambalaj Þekli
25+5 kg’lýk ve 5 + 1 kg’lýk takýmlar halinde plastik kovalarda satýþa sunulmuþtur.
1 Palet = 40 takým ( 25+5 kg’lýk Ambalaj ) = 1200 kg
Palet ölçüleri 105*105 cm h=120 cm
Güvenlik Önlemleri
4.4’-Metyl-siphenyldiisocyanate içerir. Yenmemeli ve yutulmamalýdýr.
Göz ile temasýnda bol su ile yýkanmalý ve doktora baþvurulmalýdýr.
Çalýþma esnasýnda eldiven ve gözlük kullanýlmasý tavsiye edilir.
Raf Ömrü
Oda sýcaklýðýnda 12 ay

Bu teknik föyde ürünlerin kullanýmý ile ilgili verdiðimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiþtir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluþturulmuþtur.
Ýþ sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarýna uygun olup olmadýðýný kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasýnda yapýlacak hatalardan dolayý firmamýz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
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2K Poliüretan Yapýþtýrýcý

Teknik Özellikler
Renk : A Bileþeni Beyaz
Renk : B Bileþeni Koyu kahve
Ýçerik : Poliüretan esaslý 2 bileþenli
Sarfiyat : 200 - 500 gr/m2
Kuruma zamaný : 4 - 5 saat kürlenme baþlangýcý .
Açýk zaman : 1 - 2 saat
Viskozite : A Bileþeni 7500 mpas
Viskozite : B Bileþeni 650 mpas
Yoðunluk : A Bileþeni 1,50 kg/lt
Yoðunluk : B Bileþeni 1,25 kg/lt
Son kuruma : 24 - 48 saat
Parlama noktasý : Yok
Isý dayanýmý : -10, +70 C ye dayanýklýdýr
Suya dayanýklýlýk : Su geçirmez
UV dayanýmý : Çok iyi, zamanla yaþlanma yapmaz
Raf ömrü : 12 ay ( oda sýcaklýðýnda )
Esneklik : Yarý Esnek
Basýnç Dayanýmý : Fiziksel aðýrlýða ve darbelere dayanýklýdýr.
Depolama
Kovalar üst üste 4 sýradan fazla dizilmemelidir.
+5 C ile +25 C arasý sýcaklýkta depolanmalýdýr.
Aletlerin Temizliði
Kullanýlan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.
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