
alapanyag poliuretán poliuretán spec. diszperzió poli-izocianát poliuretán
komponensek száma 2 2 1 2 (+Ponal Super 3) 1
keverési arány 1 rész + 2 rész 1 rész + 1 rész 3, 5 %
nyitott id 2-3 perc 10 perc 12 perc max. 10 perc
fazékid 15 perc ( 23 C ) 8 óra
présid nincs 10 perc 15-30 perc 45 perc
préselés fixálás v. préselés leterhelés leterhelés préselés préselés
présnyomás 02 -0,5 N/mm2 02 -0,5 N/mm2 min. 0,2 N/ mm2
kötési id 4 óra 8 perc 24 óra
végs  szilárdság 24 óra 20 perc 3 nap 7 nap 3 óra
térfogatváltozás nincs van, ( kb. 2,5) nincs nincs van kb.( 5 - 8 %)
feldolgozási h mérséklet min. + 5 C min. + 5 C min. + 5 C min. + 5 C min. + 10 C

állóság 6 N/mm2 (Watt 91) 7 N/mm2 (Watt 91) 8 N/mm2 (Watt 91)
hidegállóság
fa nedvességtartalom 8-12% száraz beton max 12 % 8 - 12 % 8 -15 % között
eltarthatóság 12 hónap 12 hónap 6 hónap 12 hónap 12 hónap
tárolás fagyveszélyes fagypont felett
szín natur-halványsárga krém átlászó opálosan fehér
kitöltési vastagság több centiméter 10 -20 mm között 1 mm 1 mm
kiadósság kb. 2,25 l  kb. 150 g/m2  kb. 150 g/m2 200 g/m2
oldószer nincs nincs víz víz nincs
kötési jellemz k kémiai kémiai fizikai fiziko-kémiai kémiai
felhordás egy- és kétoldalas egy oldalas egy oldalas egy- és kétoldalas egy oldalas
felhordóeszköz pl. spakli kartus kézi fémmentes eszköz
kiszerelés 2 db tubus kartus flakon tasak flakon
szinezhet ség oldószeres szinez
átfesthet ség átfesthet
tölt tömeg 250 + 65 g 220 g 400 g 35 g 420 g

felhasználási terület fém, fa, m anyag, k ,
laminátumok beton - falépcs , párkány laminát-fa,NC, SH lakk-fa kültéri szerkezet, ajtó, ablak fa fém

ragasztható felületek nem nedvszívók nedvszívók 1 oldal nedvszívó puha- és keményfa 1 oldal nedvszívó
egészségi ártalmasság nincs nincs nincs nincs szem és b rizgató
egyéb formatartó kever szárba beleköt! Ponal Super 3-hoz keverve enyhén habosodik
felület el készítés durva csiszolás portalanítás gyalult, csiszolt gyalult, csiszolt gyalult, csiszolt
csomagolás kartondoboz kartondoboz kartondoboz kartondoboz kartondoboz
szállítási egység 6 db 20 db 12 db 6 x 5 = 30 db 12 db
megmunkálási jellemz k szerszámkímél szerszámkímél szerszámkímél szerszámkímél
vízállósági fokozat D4 D2 D2 D4 D4
veszélyesség jelölésre kötelezett ( B komp) jelölésre kötelezett jelölésre kötelezett jelölésre kötelezett jelölésre kötelezett

zveszélyesség nem t zveszélyes nem t zveszélyes nem t zveszélyes nem t zveszélyes nem t zveszélyes
További információk a termék ismertet jén és Biztonsági Adatlapján!
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