
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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Megaseal SL montaj yapıştırıcı
Ürün tarifi:
Gerilim altında dahi aşırı yüksek başlangıç ya-
pışkanlığına sahip çözücü madde içermeyen 
1K hibrid polimer yapıştırıcı (SMP). Özellikle 
en farklı malzemelerden oluşan süpürgelikle-
rin elastik bir şekilde yapıştırılmaları için. Açık 
ve kapalı alanda çok yönlü olarak kullanılabilir. 

Uygulama:
MEGA 967 Megaseal SL montaj yapıştırıcı 
özellikle süpürgeliklerin, sıva dibi süpürgelik-
lerin ve süs çıtaların, panellerin ve panel par-
çalarının, cilalı ahşap ve plastik profillerinin, 
kapı ve pencere eşiklerinin yapıştırılmaları 
için kullanılabilir. İlave sabitleme gerektirme-
den doğrudan yapıştırmak için (yapışkan 
bant, çivi, vida vs. gerekmeden). MEGA 967 
Megaseal SL montaj yapıştırıcı örn. sert PVC, 
GFK (UP, EP, PU), ahşap, seramik, fayanslar, 
tuğlalar, beton, metaller, polistiren ve çeşitli 
diğer zeminlerde aşırı bir başlangıç yapışkan-
lığına sahiptir. 

Özellikler:
• çözücü maddeler ve izosiyanatlar içermez 
• kokusuz 
• anında yapışır (kayme gerçekleşmez) 
•  çok sayıda ve hatta hafif nemli zeminlerde 

primersiz mükemmel bir yapışma
•  çok kolay işleme özellikleri, düşük sıkma di-

renci 
• çok kısa iplik gerilimi 
• iyi erken mukavemet 
• hızlı sertleşme 
• hava şartlarına ve yaşlanmaya karşı iyi bir 
dayanıklılık 
• darbeye ve titreşime karşı hassas değildir 
• yapıştırılan metallerde korozyona neden ol-
maz

Sertleşme sonrası DIN 52452 Bölüm 4 bağ-
lamında üzerine malzeme sürülebilir. Çok sa-
yıda kaplama maddeleri kullanılabildiğinden 
dolay kendinizde denemelerde bulunmanız 
gerekir.

Bağlayıcı madde temeli:
1 bileşenli, silan sonlandırılmış yapıştırıcı, hib-
rid polimer teknolojisi bazlı (nem sertleştirici).

Özgül Ağırlık:
1,5 g/cm³

Renk tonu:
beyaz 

Paket boyutu:
Her bir kartuş 450 g
1 Karton = 12 Kartuş

Zeminin ön işlenmesi: 
Yapışma yüzeyleri sabit, taşıyabilir, kuru ve 
temiz olmalıdır. Tüm zeminler, MEGA 967 Me-
gaseal SL montaj yapıştırıcı ile uyumlu olmalı-
dır. Zeminler zift ve bitüm içermemelidir. Kaplı 
zeminlerde uygulandığında öncesinde uyu-
mun kontrol edilmesi gerekir. Örn. akril içeren 
sürülebilir malzemelerde yumuşatıcı hareke-
tinden dolayı bir yapışma kaybı mümkündür.

İşleme: 
MEGA 967 Megaseal SL montaj yapıştırıcıyı 
bir yapıştırıcı tabancası ile tırtıl şeklinde ya-
pıştırılacak parçaya veya maddeye sürün. 
Yapıştırılacak parçayı doğrudan düzenli bir 
şekilde yapıştırıcıya basın. Bunu yaparken 
sertleşen yapıştırıcının hareketleri alabilmesi 
için en az 2 mm yapıştırıcı genişliğini koruyun.

Teknik veriler

Aletleri temizleme:
Aletleri  MEGA 906 Quick & Easy alet temizle-
yici ile temizleyin, sertleşen yapıştırıcı artıkları 
sadece mekanik bir şekilde temizlenebilir.

Kurutma:
Birleştirme parçaları ~ 5 dk. içerisinde yapış-
malıdır (aşırı derecede sıcaklığa ve neme bağ-
lıdır). Sertleşme (+23 °C /%50 bağıl nemde)  
24 saatte 2 mm

İşleme sıcaklığı:
+5 °C ila +35 °C arası

Isıya dayanıklılık (sertleşmiş):
normal atmosferde yakl. -40 °C ila +100 °C 
arası

Shore A sertliği:
~60 (28 gün sonra)

Çekme gerilmesi: 
2,5 N/mm² (+23 °C ve % 50 bağıl nem)

Kopma uzaması: 
>% 100 (+23 °C ve % 50 bağıl nem)

Genel notlar

Dikkat:
Yapıştırma ve sertleşme sırasında zeminin ve 
yapıştırıcının sıcaklıkları +5 °C'nin üzerinde 
olmalıdır.

Depolama:
+5 °C ve +25 °C arası serin ve kuru bir şekilde 
muhafaza edin. Açılmamış orijinal kutuda de-
polama kapasitesi 18 aydır.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Lütfen güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Bertaraf notları:
Bertarafta yasal hükümleri dikkate alın. 

Atık anahtarı: 080403-EAK-Code

WGK 1 (Su tehdit sınıfı 1): 
Öz sınıflandırma

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!


