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Univerzális átlátszó ragasztó és tömítőanyag.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Technobond - Transparent RTBT Tubusok 290 ml 1 34456

Tulajdonságok: Előnyök:
• MS Polymer
• Alkalmazása könnyű
• Víztaszító hatás
• Kiváló vegyi ellenálló képesség
• A meg nem kezdett tubus hosszú 

élettartamú
• A készítmény nem tartalmaz 

oldószereket sem izocianátokat

• A legtöbb használatos anyaghoz 
kitűnően tapad (gumi, műanyagok, 
üveg, fém, vasszerű fémek, stb.)

• Víz alatt is használható
• Alkalmazás után rögtön fényezhető
• Környezetkímélő
• Nem zsugorodik, rugalmas marad

Alkalmazás:

A TECHNOBOND Transparent készítmény univerzális ragasztó- és tömítőanyagnak lett kifejlesztve. 
A legtöbb anyaghoz kitűnően tapad, beleértve a vasféle fémeket, könnyűfémeket, fát, üveget, már-
ványt, a legtöbb műanyagot, építőanyagokat, fényezett felületeket stb. Egész sor felhasználási lehe-
tősége van az iparban, építőiparban, gépjárműjavításoknál, az egészségügyben, szerelési munkáknál 
stb. Érzékeny anyagokra is lehet használni (mint pl. a hungarocell). Használható nedves anyaghoz 
is. A szokásos felhasználási módok közé tartozik pl.: gépkocsikarosszériák és gépkocsitartozékok 
ragasztása és tömítése, szerkezeti vázak ragasztása, tükrök ragasztása (nem támadja meg a reflex 
réteget), a legkülönfélébb szerelési munkáknál fellépő ragasztások és tömítések, csővezetékek tömí-
tése, stb.

Technobond Transparent
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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:

1. Alkalmazás előtt a ragasztandó felületeket tökéletesen tisztítsuk meg, esetleg érdesítsük is.

2. Ezután a ragasztandó felületeket zsírtalanítsuk RETECH FINE CLEANER készítménnyel.

3. A kinyomó adaptert vágjuk a kívánt átmérőre és vigyük fel a TECHNOBOND Transparent készít-
ményt az egyik ragasztandó felületre.

4. Közvetlenül a ragasztó felhordása után végezzük el a ragasztandó felületek összekötését (20 per-
cen belül)

5. Ezután biztosítsuk be a ragasztott felületeket az elmozdulás ellen, a ragasztóanyag vastagságától 
függően 5-50 percig  

6. 35 perc elteltével a ragasztóanyag felülete már nem ragad és át lehet fényezni

7. A TECHNOBOND Transparent készítmény a levegőben lévő nedvesség hatására keményedik ki. 
A kikeményedés ideje függ a ragasztóanyag vastagságától, valamint a hőmérséklettől és a levegő 
páratartalmától.

8. Nagyobb felületeket pontszerűen ragasszunk, a nagy mennyiségű ragasztóanyag meghosszabbítja 
a kikeményedési időt.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín Átlátszó 
Hőmérsékleti tartomány Tartósan -40 °C-tól +80 °C-ig
Fajsúlya 1,06 g/ml
Keménység Shore A 44
A kikeményedések ideje vékony bevonat 
esetén

35 perc

Teljes kikeményedés 3,2 mm-es vastagság 24 óra elteltével, 23 °C és 
50% relatív páratartalom mellett

A kikeményedés módja A levegőben lévő nedvesség által
Élettartama (zárt állapotban) 12 hónap
Raktározási hőmérséklet +5 °C-tól +40 °C-ig
Zsugorodás a keményedés közben < 1 %
Nyúlása (szakadásáig) 230 %
Szakítószilárdsága 2,80 MPa
Oldószerekkel szembeni ellenállóképessége Kituno
Penészekkel szembeni ellenállóképessége Kituno
Az UV sugárzással szembeni ellenállasa Kituno
Illat, bűz Illat nélküli és kellemetlen szag nélküli


