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TANIMI                                  

Universal hızlı yapıştırıcı, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.  

 
UYGULAMA ALANLARI 

 Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, 

 MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde, 

 Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.  

 
 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 

 Yüksek yapışma gücü, 

 Dikey yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz, 

 Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.  

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Yapıştırıcı; 

 Görünüm               : Sıvı jel / Aerosol 

 Kimyasal Yapısı    : Ethyl Cyanoacrylate / Hekzan 

 Yoğunluk        : 1,06±0,01 gr/cm
3
 

 Parlama Noktası   : >81ºC  

 Vizkosite               : 1200-1800 Cps 25ºC  

 Sıcaklık Dayanımı  : -20ºC ile +70ºC 

 Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC 
 

Aktivatör; 

 Görünüm               : Aerosol 

 Kimyasal Yapısı    : Hekzan 

 Sıcaklık Dayanımı  : -20ºC ile +70ºC 

 Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC 
 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

 Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, 
sağlam olmalıdır.  
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı +5
o
C ile +35

o
C arası olmalıdır.  

 
 

UYGULAMA 

 Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kuruması beklenir. Diğer yüzeye yapıştırıcı 
uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır. 

 Akan ya da sızan yapıştırıcıyı temiz bir bez yardımı ile hemen siliniz. Kuruyan yapıştırıcıyı yüzeyden temizlemek oldukça 
güçtür. Yapıştırıcının cildinizle temas etmesi halinde yapıştırıcıyı cildinizden sabunlu bir bez yardımı ile temizleyin. Aseton 
kullanımı etkili bir seçenek olacaktır ancak cildinizi tahriş etmesi oldukça olasıdır. Kürleşen yapıştırıcı siz uğraşmasanız 
bile zamanla cildinizden soyulacaktır. Yapıştırıcının göz ve ağız gibi hassas bölgeler ile teması halindeyse gözlerinizi ve 
ağzınızı daima açık tutarak bol su ile temizlenmeli. Eğer gerekirse tıbbi yardım alınması tavsiye edilir.  

 

 
 

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
    

TÜKETİM  

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir. 
 
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
 

AMBALAJ  

Set olarak; 
200 ml + 50 ml. 
400 ml + 100 ml. 
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GÜVENLİK BİLGİLERİ  

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ürün 
uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. 
Siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılıncaya kadar original 
ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır.   
Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır.   
Cilt ile temasında hızla kürleşir. Cilde ve göze 
damlatmayınız, gözle temasında ciddi hasar verebilir.  
Ambalajlar sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir. 
Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atılmamalı ve solunmamalıdır.  
Aktivatör ambalajı basınçlıdır, delmeyiniz, sıkıştırmayınız. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. 
Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.  
 

 


