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TECHNISCHE FICHE

Megaplast PU 25s
INSTANT HERSTELLEN EN VERLIJMEN

1:1 urethaan-intermix.

Geprepolymeriseerde technologie.

Zeer snel bewerkbaar - zelfs bij dunne lagen: na 5 min.

Eenvoudige werkwijze - één product voor al uw herstellingen.

Snel - eenvoudig - rendabel.

Benadert de sterkte en flexibiliteit van synthetische materialen.

Reparatie en afwerking met hetzelfde product.

Praktische verpakking: één patroon per herstelling.

Indien meer werktijd nodig is, gebruik Megaplast PU 90s.

Gebruik

Product

Karakteristieken

Megaplast PU is een professioneel 2- componenten, self-mixing PU-
systeem voor supersnel verlijmen en herstellen. MEegaplast PU 
benadert de sterkte en flexibiliteit van synthetische materialen. 
Megaplast PU is de handigste en snelste reparatiemethode. 
Megaplast PU kan meerdere malen gebruikt en perfect opnieuw 
afgesloten worden. Voor een perfecte afwerking (zoals lakken) is het 
aangeraden Novablack Magic te gebruiken.

Toepassingen

Reparatie en verlijming van harde en flexibele - al dan niet 
vezelgevulde - kunststoffen, zoals polyester, isolatiematerialen, HPL, 
ABS, SMC, PC, …. eveneens hard en zacht hout, glas, ferro- en non-
ferrometalen

Verpakking

Megaplast PU 25s zwart - patroon 2 x 25ml 594201100

Technische Eigenschappen

• Kleur: zwart.
• Mengtijd: 15 seconden.
• Werktijd: 25 seconden.
• Bewerkbaar na: 4 tot 6 min. bij 23°C.
• Volledig belastbaar: 10 min. bij 23°C. Rek: 72%.
• Treksterkte: 2610N/cm².
• Schuifsterkte op aluminium: 1370N/cm².
• Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C. G
• ebruikstemperatuur: min. +10°C.
• Waterabsoptie: < 1.0%.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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