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Teknik Özellikler

Görünüm:
Renk: 
Kimyasal baz:
Kürlenme mekanizması:
Derinlemesine kürleşme (23°C, %50 R.H): 
Shore A sertliği:
Yoğunluk (23°C, %50 R.H):
İlk zar oluşumu (23°C, %50 R.H): 
Gerilme mukavemeti:
Kopma noktasında uzama:
Bindirme kesme mukavemeti:
G modülü @%10:
Elektriksel hacim özdirenci:
Uygulama sıcaklık aralığı:
Sıcaklık dayanım aralığı:

Kullanım Şekli
PU 50 kartuş manuel veya pnömatik (teleskopik pistonlu) bir tabanca ile kullanılır. Uygulanacak yüzeyler tamamen 
temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi WINKEL DGX Primer kullanılması gereklidir, 
bu konuda teknik ekibimize danışınız. Ön yapışma testlerinin yapılması tavsiye edilir. Sertleştikten sonra ancak 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir. Lateks,kauçuk veya polietilen eldiven kullanınız, cilde temasından kaçınınız.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü
Kuru ortamda, 10-25°C'de saklanması koşuluyla orijinal açılmamış ambalajın raf ömrü 12 aydır. Depolama sıcaklığı, 
uzun süreli 25°C'yi geçmemelidir. Islak alanlardan, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Art. No. :
W 130 120-310
W 130 120-600

Ambalaj:
310 mL
600 mL

Tiksotropik pasta (sarkma yapmaz)
Siyah
Poliüretan
Nemle
>3 mm/24 saat
~50 (DIN 53505)
~1,19 g/cm³
~20 dakika
~9 N/mm²
~%500

(ISO 37 DIN 53504)
(ISO 37 DIN 53504)
(ASTM D1002)
(ASTM D1002)

>4 MPa
~1,5 MPa
<107 Ω·cm
-5°C ile +40°C arası
-40°C ile +100°C arası

ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup 
olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak 
tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan 
uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan 
veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. 
Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. 
Güvenlik Bilgi Fomuna bakınız. 

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

PU 50, özellikle araç camı yapıştırma için formüle edilmiş tek 
bileşenli, hızlı kuruyan, esnek ve yüksek performanslı bir poliüretan 
yapıştırıcıdır. Hava yastığı olan araçların cam yapıştırma işleminden 
2 saat sonra trafiğe çıkabilmesine imkan sağlar. Yüksek kararlılık ve 
işlenebilirliğe sahiptir. Entegre antenle kullanımı uygundur. Otomobil, 
kamyon, otobüs, traktör ve iş makinelerinde ön, arka ve yan 
camların yapıştırılmasında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca araçların 
fiberglas takviyeli plastik kısımlarının (tavan, yan ve ön paneller) 
yapıştırılmasında da kullanılır. PU 50, güçlü bir mekanik veya termal 
strese maruz kalan farklı malzeme kombinasyonlarının (son kat 
boya, metal saclar, fiberglas ve takviyeli plastik) güçlü, elastik-
yapısal yapıştırılmasını gerektiren tüm uygulamalarda idealdir. 
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