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TECHNICKÝ LIST

PU FIX PROFESSIONAL 3 - ADHESIVE 
R 34810C/ R 34812

POPIS

PU FIX PROFESSIONAL 3 je jednozložková polyuretánová tesniaca hmota / lepidlo, vytvrdzovaná 
vzdušnou vlhkosťou, ktorá vedie k vytvoreniu trvanlivého elastoméru s vysokými mechanickými 
vlastnosťami.

PU FIX PROFESSIONAL 3
• ľahké vytlačovanie
• vynikajúca odolnosť proti vzniku prehĺbenín
• možnosť použitia krátkych častí a dobrá spracovateľnosť
• rýchle vytvrdzovanie
• dobrá priľnavosť na čerstvo vyčistených plochách, bez mastnôt a prachu, aké sa bežne vyskytujú 

pri výmene automobilových skiel

POUŽITIE

PU FIX PROFESSIONAL 3 špeciálne navrhnutý pre výmenu pevných skiel motorových vozidiel.

APLIKÁCIA

Príprava skla (nové sklo):
Zaistite, aby bol povrch skla suchý, nezaprášený a dokonale odmastený.

Napriek tomu, že PU FIX PROFESSIONAL 3 má veľmi dobrú priľnavosť priamo na sklenené povrchy, je výhodné 
použiť čierny primer (tvorený čistiacou látkou / aktivátorom RETECH MS CLEAN alebo RETECH AUTOCLEAN 
a čiernym primerom X-PRIMER).
Doporučené výrobky viď dátové listy.

Príprava karosérie:
PU FIX PROFESSIONAL 3  je možné nanášať priamo na čerstvo orezaný polyuretán.

Nanesenie tesniacej hmoty:
Vytlačte trojuholníkovú húsenicu tesniacej hmoty dookola hrany okna. Okno je nutné namontovať do 15 minút 
a vozidlo sa nesmie používať 3 hodiny (dva airbagy) za predpokladu okolitej teploty 23 °C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu minimálne 50 %. Pri nižších teplotách alebo vlhkostiach je nutné čas predĺžiť.

SKLADOVANIE

9 mesiacov v neotvorených originálnych fóliových obaloch pri teplote od +5°C do +25°C (R 34812).
12 mesiacov v originálnych uzavretých dózach pri teplote od +5°C do +25°C (R 34810C).

ŠPECIÁLNE INFORMÁCIE

Postupujte prosím podľa nášho materiálového bezpečnostného dátového listu.

TECHNICKÁ DÁTA

Polymérová báza: polyuretán
Farba: čierna
Hustota: približne 1.3 g/ml
Konzistencia: pasta, nezmršťujúca sa, krátky odrezávací reťazec.
Nelepiaci povrch:*) asi za 40 min
Rýchlosť vytvrdzovania:*) > 3 mm po 24 hodinách

* pri 23°C/50 % relatívnej vlhkosti

Obsah pevného podielu: > 94 %
Tvrdosť Shore A: približne 50 až 55
Pevnosť v ťahu: > 4.5 MPa
Predĺženie do pretrhnutia: > 500 %
Pevnosť v strihu: približne 2 MPa

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom tes-
tovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú 
výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je pov-
inný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme 
zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH 17/02/2020
Page 1/1


