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MŰSZAKI ADATLAP

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

LEÍRÁS

PU FIX PROFESSIONAL 3 jegykomponensű poliuretán tömítőanyag / ragasztó, amely a leve-
gő nedvességtartalma hatására edződik, ami magas mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 
tartós elasztomer képződéséhez vezet.

PU FIX PROFESSIONAL 3
• könnyű kinyomni
• kiváló ellenállás a mélyedések kialakulásával szemben
• rövid részek használatának lehetősége és jó megmunkálhatóság
• gyors kikeményedés
• jó tapadás a szélvédőkön általában előforduló zsírtól és portól frissen megtisztított felüle-
tekhez

HASZNÁLAT

A PU FIX PROFESSIONAL 3  kifejezetten gépjárművek szélvédőinek cseréjéhez készült.

ALKALMAZÁS

Szélvédő előkészítése (új szélvédő):
Ügyeljen arra, hogy a szélvédő felülete száraz, pormentes és teljesen zsírtalanított legyen - ajánlott a RE-
TECH MS CLEAN vagy RETECH AUTOCLEAN termékek használata.

Kezelje a felületet a ragasztó felvitelére szánt területen az X-PRIMER fekete primerrel. 

Karosszéria előkészítése:
A PU FIX PROFESSIONAL 3 közvetlenül felvihető a frissen vágott fekete poliuretánra.

Tömítőanyag alkalmazása:
Nyomja ki a háromszög alakú tömítőanyag-csíkot a szélvédő széle köré. A szélvédőt 15 percen belül be 
kell szerelni, és a járművet 3 órán át (két légzsák) nem szabad használni, ha a környezeti hőmérséklet 23 
°C és a relatív páratartalom legalább 50%. Alacsonyabb hőmérsékleten vagy páratartalom esetén az időt 
meg kell hosszabbítani.

TÁROLÁS

 9 hónapig bontatlan eredeti fólia csomagolásban + 5 °C és + 25 °C között
 12 hónapig eredeti lezárt tubusban + 5 °C és + 25 °C között.

KÜLÖNLEGES INFORMÁCIÓK

Kérjük, kövesse az anyagbiztonsági adatlapunkban leírtakat.

MŰSZAKI ADATOK

Polimer alap: poliuretán
Szín: fekete
Sűrűség: körülbelül 1,3 g/ml
Állag: paszta, nem zsugorodó, rövid vágható lánc.
Tapadásmentes felület: *) kb. 40 perc alatt 
Keményedési sebesség: *) > 3 mm 24 óra elteltével

* 23 °C-on/50% relatív páratartalom mellett

Szilárdanyag-tartalom: > 94 % 
Shore A-keménység: kb. 50 – 55  
Szakítószilárdság: > 4.5 MPa 
Nyúlás szakadásig: > 500 % 
Nyírószilárdság: körülbelül 2 MPa

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A fenti információk objektív tesztelésünkön és tapasztalatain-
kon alapulnak. Semmiképpen nem vállalunk felelősséget a fenti információk keretein túl. A közölt információk tesztjeink 
és tapasztalataink eredményeképpen születtek, viszont általános jellegűek és nem foglalnak magukban garanciát. Min-
den felhasználó köteles maga meggyőződni a termék megfelelőségéről saját vizsgálata alapján. A termék javításának 
vagy további fejlesztésének érdekében fenntartjuk a változtatás jogát.
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