
 

 

 

 

  Technikai Adatlap 
 

42A PVC ragasztó 
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Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok 
és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk 
felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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Műszaki adatok:  
 

Bázis Sztirol-akrilát 

Kötési rendszer Fizikai száradás és kristályosodás 

Állag Gél 

Sűrűség 0,95 g/ml 

Viszkozitás (Brookfield) Kb. 10.000 mPa.s 

Alkalmazási hőmérséklet +5°C – +25°C 

Kiadósság* 500 – 1000 g/m2 
 * ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően 
 ** Teljes kötést követő állapotában 

 
Termék leírása: 
A 42A PVC ragasztó egy használatra kész, zselé 
állagú, jó kitöltő képességű oldószeres ragasztó, vinil-
klorid bázissal. 
 
Jellemzők: 
- Gyors száradás 

- Magas ragasztóerő 

- Max. 0,8 mm tűrés résekben 

- Max. 0,2 mm illesztési tűrés 

- Tűzveszélyes 

- Hőállóság 80°C-ig normál körülmények között 
- Nyomás alatti rendszerekben 50°C-ig 

- A ragasztóréteg kötés után a PVC-vel megegyező 
karakterisztikával rendelkezik 

 

Alkalmazások: 
- Csövek, szerelvények és más kemény PVC 

anyagok ragasztása (nyomócsövek és 
vízvezetékek) 

- PVC csövek és más szaniter termékek 
ragasztása 

 

Csomagolás: 
Szín: transzparens 
Kiszerelés: 50 ml tubus, 80 ml kanna, 250 ml kanna. 
5 L kanna 
 
Eltarthatóság és tárolás: 
Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között 
bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a 
gyártást követő 24 hónapon belül. 
 

Alapfelületek: 
A ragasztandó PVC felület legyen szilárd, tiszta, 
száraz, zsír-és pormentes.  
 
Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt 
minden alapfelület esetében. 
 
Alkalmazás: 
Alkalmazás előtt alaposan zsírtalanítsa a PVC 
felületet. Hordja fel a 42A PVC ragasztót ecset 
segítségével, gyorsan és egyenletesen mindkét 
ragasztandó felületre. Illessze össze azonnal a 
felületeket csavarás nélkül és nyomja össze 
határozottan. Távolítsa el a felesleget. Ne terhelje 
mechanikusan a ragasztást az első 10 percben. 
Várjon 6 órát a csövek használata előtt (24 órát 
nyomócsövek esetén). A nyomáspróba elvégzésével 
tartsa be a kötési időt, kb. 1 óra 1 bar (10°C alatti 
hőmérsékleten ez az idő kitolódhat). 
Tisztítás: friss állapotában ragasztó eltávolítóval, 
kötés után mechanikusan. 
Javítássaját anyagával. 
 
Munkavédelmi javaslat: 
A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Jól 
szellőző helyiségekben használja. Ne dohányozzon. 
Amennyiben a megfelelő szellőzés nem biztosított 
javasolt megfelelő légzésvédelmi eszköz viselete.  
 
Szabványok és minősítések: 
EN14680 szabványnak szerint. CE jelöléssel ellátva.

 

http://www.soudal.hu/
http://www.soudal.hu/
mailto:soudal@soudal.hu
mailto:soudal@soudal.hu

