TEKNISK DATABLAD

ØJEBLIKKELIGE PLATIKREPARATIONER
1:1 urethan-intermix.
Præpolymiseret teknologi.
Kan hurtigt slibes - selv tynde lag.
Enkel metode - et produkt til alle dine reparationer.
Hurtigt- enkelt- økonomisk.
Nærmer sig styrken og fleksibiliteten i syntetiske materialer.
Reparation og samling med det samme produkt.
Praktisk emballage: en patron per reparation.

Produkt [MPU90s]

Tekniske info

Karakteristika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farve: sort.
Blandetid: 50 sekunder.
Arbejdstid: 90 sekunder.
Bearbejdbar efter: 10 minutter ved 20°C.
Fuldt lastbærende efter: 30 minutter ved 20°C
Elasticitet: 72 %.
Brudstyrke: 2610N/cm².
Trykstyrke på aluminium: 1370/cm².
Temperaturresistens: -30°C til +100°C.
Anvendelsestemperatur: min. +10°C.
Vandabsorbering: <1.0%.
Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og
frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se
sikkerhedsdatabladet.

Megaplast PU er et professionelt 2-komponent, selvblandende PUsystem til superhurtig limning og reparation.
Megaplast PU kan hurtigt slibes, selv tynde lag.
Megaplast PU nærmer sig styrken og fleksibiliteten i syntetiske
materialer.
Megaplast PU er den mest praktiske og hurtigste reparationsmetode.
Megaplast PU kan anvendes flere gange og lukkes problemfrit igen.
Anvendelsesomrader
Reparation og limning af hård og fleksibel plastik (evt. fiberfyldt) så
som polyester, isoleringsmaterialer, HPL, ABS, SMC, PC,... samt hårdt
og blødt træ, glas, jern- og ikke-holdige metaller.

Emballage
Megaplast PU 90s sort - patron 2 x 25ml

594111375

Anvendelse
Klargøring af overflade
• Rengør med Safety Clean og/eller Multifoam.
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Klæbe- og tætningsmidler

Megaplast PU 90s

Slib materialet
Fjern alt støv.
Affedt med Safety Clean og Multifoam.
Blæs det tørt.

Klargøring af patron
•
•
•
•
•
•
•

Fjern hætten fra patronen.
Placér patronen i pistolen.
Pump, indtil begge komponenter flyder ud af patronen.
Placér mikserspidsen på patronen og skær om nødvendigt noget af spidsen for at udvide åbningen.
Start med at sprøjte 2 cm af produktet ud.
Påfør på et rent og tørt underlag.
Skift til en ny mikserspids efter 5 minutters inaktivitet.

Opbevaring
• Fjern mikserspidsen.
• Rengør duo-patronen.
• Sæt hætten på igen.
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Klæbe- og tætningsmidler
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