
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Ablakpárkány, ajtóküszöb és lépcsôburkolat víz-
szintes elemeinek szintezésére és – mechanikus  
rögzítés nélküli – ragasztására alkalmas, elsôsor-
ban nedvszívó (beton) felületre. Gyors, rendkívül 
nagy szilárdsággal rendelkezik és kiváló réskitöltô.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE

Az  alapfelületnek szilárdnak, száraznak, por- és 
zsírmentesnek kell lennie. Az esetlegesen puha 
vagy lazán tapadó részeket el kell távolítani.

FELHORDÁS

Távolítsa el a kartus kupakját. Vágja le az adago-
ló csonk hegyét a menetes rész felett és tekerje rá  
a keverô- és adagoló csôrt. A felhordáshoz 
használjon Ceresit kartus kinyomópisztolyt.  
A tökéletes habosodás eléréséhez célszerû az 
adagoló csôrt a mellékelt hossszabbító csôvel 
megnövelni. Az alapfelületre csíkokban vagy 
pogácsaszerûen (10 – 15 cm távolságra) java-
soljuk a purhabot felhordani. Elôtte ékek vagy sze-
relôlécek segítségével végezze el a lépcsôlapok 

szintezését. Illessze a lapot a pontos helyére és 
terhelje le azt min. 2 db 15 kg-os súllyal. 8 perc 
elteltével a hab vágható, 10 perc múlva a súlyo-
kat el lehet távolítani. Terhelhetô 15 – 20 perc 
elteltével.

FONTOS TUDNIVALÓK

A purhabot nem kell nedvesíteni, mert a kötéshez  
nincs szükség nedvességre (vegyi reakció zajlik). 
Az optimális alkalmazási hômérséklet: +10 – +25°C 
között van. Az alapfelület és a kartus minimális 
hômérséklete nem lehet alacsonyabb mint + 5°C. 
Tisztítás: A felületrôl a friss habfoltot purhab tisztító-
val lehet eltávolítani. A megszilárdult hab már csak 
mechanikus úton távolítható el. Kerülje a bôrrel való 
érintkezést. A még  friss purhabbal érintkezett bôrfe-
lületet kézápoló krémmel kenje be.

PONAL Statik
2k poliuretán rögzítôhab 
lépcsôburkolat vízszintes elemeinek  ragasztására

TULAjDONSÁgOK

• kétkomponensû, hajtógáz nélküli
• kettô az egyben: ragasztó és tömítô
• rövid ideig (2 – 3 perc) korrigálható
• gyorsan keményedik
• vegyi úton, rendkívül szilárdra köt
• vakolható és átfesthetô
• alaktartó
• idô- és penészálló
• B2 tûzállóságú
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MÛSZAKI ADATOK
 
Összetétel:  kétkomponensû 
 poliuretán hab
Tûzállóság:  B2 (DIN 4102)
Szakítószilárdság:  kb. 15 N/cm2 
Zsugorodás:  ≤2%
Sûrûség:  kb. 65 kg/m3 
Kiadósság:  kb. 3 liter / kartus
Vágható : kb. 8 perc múlva
Végszilárdság elérése: kb. 20 perc múlva
Alkalmazási hômérséklet:  +5°C – +30°C 
Anyagszükséglet  
(kb. 80x27 cm/lépcsôlap):  1 lépcsô/kartus  

(20 mm-es réskitöltés) 
2 lépcsô/kartus  
(10 mm-es réskitöltés) 

KISZERELÉS

165  g mûanyag kartus + keverô- és adagolócsôr 
+ hosszabbítô csô

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított 12 hónapig.

EgYÉB INFORMÁCIÓK

Szorosan lezárva kell tárolni. A terméket a fagy-
tól óvni kell! A kétkomponensû PUR habbal tör-
ténô munkavégzés gondos elôkészületet igényel.  
A megkezdett kartust gyorsan kell felhasználni, 
mivel az összekevert hab néhány percen belül 
beleköt a keverôszárba. A ragasztóanyag felhasz-
nálásánál, nincs szükség speciális biztonsági óvin-
tézkedésekre.

Mûszaki szaktanácsadás: 
Tel.: (06-27) 314-835, 
Fax: (06-27) 317-087

FORgALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, 
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555 
Fax: (+36-1) 209-1543

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543


