
         
 

Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi 
ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz 
kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen 
ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı 
ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

 

 

 

Teknik broşür 

SUPERBOND-PU 

 

 

Güçlü bağlama için poliüretan yapıştırıcı 

 
 

Açıklama 
 
Yüksek performanslı, tek bileşenli, solvent 
içermeyen poliüretan yapıştırıcı.  

 Tüm yapı malzemelerinde güçlü bağlanma 
sağlar.  
  Kullanıma hazırdır. 
 Yıpranmaya ve dış hava koşullarına karşı 
mükemmel dayanıklılık.  
 -40oC ile +110oC arası sıcaklık 
dalgalanmalarına dayanıklılık.      
 

Uygulama alanları 
 
SUPERBOND-PU, ahşap, beton, alüminyum, 
karo, vb. gibi tüm yapı malzemelerine güçlü 
bağlanma sağlar. Aynı zamanda her türlü 
ahşap yapı ve ahşap mobilya endüstrisi için 
uygundur. Küçük onarımlar için idealdir.  
 

Teknik veriler 
 
Baz malzeme:  poliüretan 

Renk:  beyaz 

Uygulama sıcaklığı:  +50C ila +400C arası 

Yapışma dayanımı:  3,5 Ν/mm2  
 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabaka 

Alt tabaka temiz olmalı ve tozdan, gevşek 
parçacıklardan, yağdan, vb. arındırılmış 
olmalıdır.  
Yüzeye su püskürtülmesi ürünün bağlama 
dayanımını arttıracaktır. 
 
2. Uygulama 

Kartuş özel tabancaya yerleştirilir ve 
tabancının ağzı çapraz şekilde kesilir. 
Yapıştırıcı tek yüzeye nokta veya şerit halinde 
uygulanır, daha sonra 2 yüzey kuvvetli şekilde 
ya da kauçuk bir çekiç ile preslenir.  
 
 

Temizlik: 
Malzeme halen tazeyken aseton ile 
temizlenebilir. Malzeme sertleştiyse sadece 
mekanik yöntemlerle giderilebilir.  
 

Tüketim 
 
Standart tüketim: 1 kartuş / 12 lineer metre. 
 

Ambalaj 
 
Kartuş 280 ml. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Kuru ve çok sıcak olmayan ortamda 
saklanması kaydıyla üretim tarihi itibariyle 12 
ay. 
 

Notlar 
 

Sıcaklığa ve neme bağlı olarak 
SUPERBOND-PU ilk durumda, yaklaşık 1-2 
saat içerisinde 0,1 mm kalınlığında sertleşir. 
Yapıştırıcının tam yapışma dayanımı ortam 
koşullarına (sıcaklık, nem), yapıştırıcının 
kalınlığına ve uygulama şekline bağlıdır.  
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