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MS Polimer szélvédőragasztó.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Screenbond 2/5 - 400 ml RSB2400 Rúd 400 ml R 34805

Screenbond 2/5 RSB2.5 Tubus 290 ml R 34807

Tulajdonságok: Előnyök:
• Nem tartalmaz izocianátot és oldószert
• Kiváló a tapadása
• Gyorsan szárad, indulási idő 60 perc (2 

légzsák) 
• Kiválóan időjárásálló 
• Nincsenek veszélyszimbólumok

• Nincs szükség aktivátor használatára
• Alacsony hőmérsékleten is használható
• Rendkívül jó a színállósága
• Magas UV-ellenállás

Leírás:

A SCREENBOND 2/5 egy egykomponensű, MS Polimer alapú anyag a szélvédők közvetlen ragasz-
tására. TÜV SÜD ütközésvizsgálati tanúsítvány - FMVSS 212/208 (indulási idő 1 óra, 2 első légzsák-
kal). A termék kiválóan tapad különböző felületekhez (üveg, gumi, fém, alumínium, fa stb.). Ezen felül 
UV-stabil, garantálja az állandó rugalmasságot -40 °C és + 120 °C közötti hőmérsékleti tartományban, 
és kompatibilis a beépített antennával rendelkező szélvédőkkel. A SCREENBOND 2/5 szagtalan, 
izocianátoktól, oldószerektől, szilikontól és PVC-től mentes. Elsősorban az autóiparban használják 
szélvédőragasztóként minden személyautó, teherautó, lakókocsi számára, valamint az összes köz-
üzemi jármű üvegének ragasztására.

Screenbond 2/5
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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

Alkalmazás:

Az ajánlott alkalmazási hőmérséklet 5–45 °C. A SCREENBOND 2/5 használata előtt alaposan tisztít-
sa meg és zsírtalanítsa a ragasztani kívánt mindkét felületet a RETECH MS CLEAN segítségével. Az 
anyagot nyomja ki a tubusból. Helyezze a szélvédőt a keretbe a ragasztó alkalmazásától számított 
15 percen belül.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Alap MS Polimer 
Szín fekete
A kikeményedés módja levegő páratartalma 
Fajsúly kb. 1,45 g/ml 
Felületkezelési idő (23 °C/50 % V.V.) kb. 12 perc 
Tapadásmentes (23 °C/50 % V.V.) < 15 perc 
Teljes kötési idő (23 °C/50 % V.V.) kb. 3 mm 24 óra elteltével 1)

Shore A keménység (DIN 53505) 57 
Térfogatcsökkentés kötés után (DIN 52451) < 3 % 
Szakítószilárdság szakadásig (DIN 53504/ISO 37) kb. 3,3 MPa 
Meghosszabbítás szakadásig (DIN 53504/ISO 37) kb. 260 % 
Rugalmassági modulus (100 %) (DIN 53504/ISO 37) kb. 2,3 MPa 
Oldószer százalékos aránya 0% 
Izocianát százalékos aránya 0% 
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +40 °C között 
Hőállóság - 40 °C és +100 °C között (rövid ideig +120 °C)
Tartósság és UV-állóság kiváló

1) při 23 °C (73 °F) / 50 % relatív páratartalom mellett

Tárolás:

Tárolja 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten. Szállítás közben a tárolási hőmérséklet rövid ideig (2–4 
napig) ezen határérték felett vagy alatt lehet. Ebben az esetben az anyag hőmérsékletének a haszná-
lat előtt szobahőmérsékletűnek kell lennie. A hideg tubusokat 1-2 órán át enyhén megemelt hőmér-
sékleten, 50 °C-ig lehet tárolni.

Eltarthatóság (bontatlan állapotban):

Screenbond 2/5 - 400 ml rúd 400 ml (R 34805) 12 hónap 

Screenbond 2/5 tubus 290 ml (R 34807) 18 hónap


