
PUR 071 
SOLVENTSİZ POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI 

-Yüksek yapışma kuvvetine sahiptir. 
-Neme ve hava şartlarına dayanıklıdır. 
-Yerden ısıtmalı sistemler için uygundur. 
-Elastiktir, çatlama yapmaz. 
-Hızlı priz alır. 
-Çok yüksek yük dayanımı sağlar. 
-İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur. 

TANIMI 
İki komponentli, solventsiz, hızlı kuruyan poliüretan esaslı yapıştırıcı. 

UYGULAMA ALANLARI 
Endüstriyel kauçuk kaplamalarda, PVC kaplamalarda, yalıtım kaplamalarında (poliçim, regupol 
vb.) ayrıca beton, cam, metal, seramik, polistren, ahşap, kontrplak, sunta ve kauçuk karoların 
yapıştırılmasında kullanılır. 

UYGULAMA 
-PUR 071 uygulanacak zeminlerin temiz, kuru, çatlaksız, basınç ve çekme mukavemetlerine 
sahip olması gerekir. Isıtmalı sistemlerde ısıtma 10 gün önceden devreye girmiş olmalı ve 
uygulama esnasında kapatılmalıdır. Uygulamadan 72 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir. 
-Çift komponentli olan PUR 071 ağırlıkça 5 kısım A komponent ve 1 kısım B komponent 
(sertleştirici) olacak şekilde en az 2 dakika karıştırılır. PUR 071 uygulandıktan 5 ile 8 saat sonra 
sertleşir ve mekanik dayanıma ulaşır. Yapıştırıcıyı sürmek için tarak kullanılmalıdır. 
-Sonradan nem etkisinde kalabilecek  yüzeylere kaplama malzemelerinin yapıştırılması 
sırasında yapıştırıcının her iki yüzeye de sürülmesi gerekir. 

SARFİYAT 
500-2000gr/m² 

RENK 
Bej (Komponent A) 
Koyu Kahve (Komponent B) 

AMBALAJ 
5+1 kg plastik kova 
30+6 kg plastik kova 
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RAF ÖMRÜ 
Malzeme orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda, dondan ve güneşten korunarak depolandığı 

takdirde raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 
koşullarında saklanmalı ve en kısa sürede kullanılmalıdır 

DİKKAT 
Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir. Yanma sırasında, özellikle B komponenti 

(sertleştirici) insan sağlığına zararlı gazlar oluşturur. Çocukların ulaşabileceği yerlerden 
uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol suyla yıkayın 
ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/
maske kullanın. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora 
başvurun. Kürleşmiş ürün artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/
inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli 
atık olarak bertaraf edilmelidir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

                                  Komponent A          Komponent B 
----------------------------------------------------------------------------- 
Yoğunluk                  : 1,45 gr/cm³              1,20 gr/cm³ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Karışım oranı            : Ağırlıkça 5 kısım     Ağırlıkça 1 kısım 
                                 Hacimce 3.4 kısım  Hacimce 1 kısım 
----------------------------------------------------------------------------- 
Karışımı kullanma  
Süresi                       : 15-30 dakika (20°C) 
----------------------------------------------------------------------------- 
Sertleşme süresi       : 5 saat sonra 
----------------------------------------------------------------------------- 
Mekanik dayanıklık    : 8 saat sonra 
----------------------------------------------------------------------------- 
Kimyasallara 
dayanıklılık                : 7 gün sonra 
----------------------------------------------------------------------------- 
Sıcaklık dayanımı      : -20°C ile 80°C arası 
---------------------------------------------------------------------------- 
Taşıma ve depolama 
esnasındaki ısı 
dayanımı                    : 0°C ile 50°C arasında 
----------------------------------------------------------------------------- 
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