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Kétkomponensű metil-akril tartalmú ragasztó, fémek,  
műanyagok és kompozit anyagú elemek ragasztásához.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

MMA Adhesive Black 6 Min RMMAB650 Kettős tubus 50 ml 1 35168
NOZ-007 NOZ007 Tasak 1 db 1 35207
2K Disperse Gun R2KDG Doboz 1 db 1 35096
MMA Adhesive Amber 6 Min / 400 ml RMMAA6 Kettős tubus 400 ml 1 35144
NOZ-008 NOZ008 Tasak 1 db 1 35208
2K Caulking Piston Gun R2KCPG Doboz 1 db 1 35097

Tulajdonságok: Előnyök:
• Kiváló illeszkedés
• Egyszerű keverési arány 1:1 közvetlenül az 

adagolóból
• Különböző színek a száradási idők
• Csomagolási kiszerelés 50 ml és 400 ml
• Magas húzó- és nyomószilárdság
• Kiváló kémiai ellenállóképesség

• Nincs szükség primer elemre
• Könnyű előkészíthetőség és 

alkalmazhatóság
• A felhasználás fokozott variálhatósága
• Az anyagpazarlás meggátolása
• Igénybevételnek kitett elemeken történő 

alkalmazhatóság
• Vegyiparban is alkalmazható

Alkalmazás:

Az MMA ADHESIVE egy olyan kétkomponensű metil-akril tartalmú, nagyszilárdságú ragasztó, mely 
alkalmas fémek (acél és alumínium), műanyagok (például ABS, akril, vinil, PVC, polikarbonát) és kom-
pozit anyagú elemek (például epoxi-laminát, poliészter, vinilészter) ragasztására. A magas húzó- és 
nyomószilárdság, kiváló kémiai ellenállóképességgel kiegészülve lehetővé teszi a MMA ADHESIVE 
megfelelő alkalmazását a nehéz- és vegyipar különböző fokozott igénybevételi körülményei között 
történő különféle fajtájú ragasztásokra, valamint elemek javítására.

MMA Adhesive
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

Az elemeknek tisztáknak, szárazaknak és zsírtalanítottnak kell lenniük.

1. Az összeillesztendő felületeket érdesíteni kell P80–P180 érdességű érdesítőanyaggal.

2. A felületek megtisztítandók RETECH CLEAN vagy RETECH SENSITIVE SURFACE CLEANER 
tisztítókkal.

3. Az MMA ADHESIVE-t be kell helyezni a 400 ml (50 ml) kétkomponensű adagolópisztolyba.

4. Nyomni kell az A + B komponenseket, amíg azok meg nem jelennek.

5. Fel kell helyezni a kettősnyílású keverőegységet.

6. Kinyomni az első 20 mm-nyi MMA ADHESIVE-t oldalra.

7. Az egyik ragasztandó felületre fel kell vinni az MMA ADHESIVE-t, majd azt össze kell illeszteni 
a másik ragasztandó elemmel.

8. Az ún. műveleti szilárdságot (kikeményedést) a ragasztás úgy 6-12 perc elteltével éri el, lásd az alsó 
táblázatot.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Húzószilárdság 32 MPa
Rugalmassági modulus 940 – 2250 MPa
Nyírószilárdság 20 – 25 MPa
Alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya -40 °C – +100 °C
Legnagyobb nyúlás szakításkor: 36%
Keménység (Shore D) 63

Időtáblázat:

Termék típusa: Munkaidőszüks.: Kikeményedés ideje:
MMA Adhesive  6 min   5 – 7 min 10 – 12 min


