MAFIX 7 PMMA
Az Acrifix 107 alternatívája
Fő jellemzői:
A MAFIX 7 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó,
közepes viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok,
bútorok, autóipari illetve elektrotechnikai eszközök ragasztására
alkalmas. Nem fuga kitöltő tulajdonságú rövid idő alatt kikeményedő
híg oldószeres ragasztó.
Tulajdonságai
Alapja
Színe megkötés után
Viszkozitás
Sűrűsége
Felbontás

Funkcionális keménység
Maximális száradási idő
Alkalmazása min. hőmérsékleten

PMMA akril-polimer az oldószerben
áttetsző
FORD 2/100ml 44 ± 2s
EN 542 +20°C-ON 1,16 ± 0,2g/cm3
+20°C, 50%-os relatív páratartalom
alkalmazott mennyiség kb. 150ml-es üvegben
30 mp
30 másodpercig
16 óra után
min. 5°C

Felhasználási javaslat:
TÉNYLEGES HASZNÁLAT ELŐTT CÉLSZERŰ A RAGASZTÓ ÉS A RAGASZTOTT ANYAG
JELLEMZŐIVEL TISZTÁBAN LENNI! Ragasztás előtt győződjön meg róla, hogy a ragasztandó
anyag felülete tiszta, portól, zsírtól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől mentes. A MAFIX
2MCL alkalmas ilyen jellegű tisztításra. A MAFIX PMMA 7 egyoldalas ragasztó, melyet ecsettel
kell felvinni a ragasztandó felületre. A ragasztó felvitele után 30 másodpercen belül a ragasztott
felületeket össze kell illeszteni és erősen egymáshoz nyomni, mielőtt teljesen megszilárdul. Kb. 16
óra után szárad ki teljesen, de nagyban függ az anyagtól. Annak érdekében, hogy az
alkotóelemek teljes egészében egymáshoz ragadjanak ajánljuk, hogy ragasztás előtt tisztítsa meg
a ragasztandó felületet ALKAFEN-nel, az egyik oldószer alapú termékünkkel. Az egy
használathoz szükséges ragasztó mennyisége a ragasztandó anyag vastagságától függ.
Fennállhat annak a veszélye, hogy a ragasztó beszivárog az anyagba. Átlátszó panelek ragasztása
esetén a felület egyes részein az oldószer felszívódása miatt elszíneződés alakulhat ki. A végleges
kiszáradás és ezzel együtt a megszilárdulás ideje teszteléssel határolható be, mely főleg az
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anyagtól, hőmérséklettől, a felhasznált ragasztó mennyiségétől, a levegő páratartalmától, a
nyomástól és egyéb hasonló tényezőktől függ. Az összeragasztott egységek ellenállnak a statikus
erő egy meghatározott szintjének.
Tisztítás:
MAFIX 2MCL használata javasolt a kívánt felület előkészítésére

Tárolása:
Eredeti csomagolásban, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Ne tegye ki közvetlen
napfénynek! 12 hónapig felbontatlan csomagolásban tárolható. Tároláskor a viszkozitás mértéke
nő.
Kiszerelés:
600ml, 1200ml alumínium palackban
Figyelmeztetés:
A gyártó garanciát vállal a termékért feltéve, hogy a fent említett leírásoknak eleget téve kerül
alkalmazásra, valamint megfelelő módon van tárolva. Amennyiben a terméket más célra kívánja
használni, mint amire az megállapítást nyert, feltétlen vizsgálja meg, hogy a ragasztandó anyag
felülete eleget tesz-e az alkalmazhatóság feltételeinek. A gyártó nem vállal garanciát a
minőségért, ha az nem rendeltetésszerűen van használva. A termék teljes áttekintését megtalálja
termékkatalógusunkban. A műszaki osztály munkatársai állnak az Ön rendelkezésére bármely
kivételes probléma felmerülése esetén.
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