
  Universal Contact Adhesive SB-510 
  05.2005  

 
MŰSZAKI ADATLAP 

Artelit Univerzális kontaktragasztó SB-510  
 
 
Az Artelit Univerzális kontaktragasztó SB-510 – felhasználásra kész ragasztó, mely számos 
építőipari és háztartási felhasználásra javasolt. Nagyon jól tapad nedvszívó és nem nedvszívó 
anyagokhoz is, mint: 
 

o természetes kő 
o tégla 
o beton 
o fa 
o vakolat  

o ásványi és 
üveggyapot 

o gipszkarton 
táblák 

o parafa 
o fém  

o műbőr 
o kő 
o szövetek 

 

 
ELŐNYÖK: 
 

o kitűnően tapad a legtöbb építőipari felülethez  
o tartósan rugalmas kötés  
o víz- és öregedésálló 
o bel- és kültéri használatra egyaránt 
o könnyű használni 

 
TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 
Ragasztás és tömítés 
• természetes és műbőr  
• gumi, filc, szövet és parafa  
• kerámialapok, csempék 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Meg nem kötött állapotban: 

Összetétel:     polikloropen kaucsuk 
Nyitott idő:     25-45 perc 
Szín:      világosbarna 
Sűrűség:     0,84 g/cm3 
Alkalmazási hőmérséklet:   >18°C 
Száradási idő (20°C-on):   15 - 25 perc 
Kihozatal.     200-300 g/m2 
Gyúlékonyság:     fokozottan tűzveszélyes 
Teljes kötési idő:    72 óra 
Kötés után: 

Hőellenállás:     -15°C és +30°C között 
A ragasztás típusa:    rugalmas 
 
 
A FELHASZNÁLÁS MÓDJA 
 

A felület előkészítése: A ragasztandó felületet gondosan meg kell tisztítani, sima felület esetén (gumi, 
bőr) csiszolópapírral átdörzsölni és eltávolítani a keletkező port.   
Felhasználás: A ragasztót jól fel kell keverni, majd rövid, keményszőrű ecsettel vékony rétegben fel 
kell hordani mindkét ragasztandó felületre. Nedvszívó anyagok esetében, mint pl. a bőr, a ragasztót 
kétszer kell felhordani, 20 perces időközzel. A ragasztandó elemeket az utolsó réteg felhordása után 
15-25 perccel kell egymáshoz ragsztani (a felhordott ragasztórétegnek nem szabad a bőrhöz ragadnia). 
A ragasztás a teljes teherbírást 48 óra után éri el. 
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Tisztítás: kötés előtt: vízzel vagy etilalkohollal távolítható el, kötés után: csak mechanikailag. 

 
Figyelmeztetés: A ragasztónak és a ragasztandó anyagnak a ragasztás során +18C és +25C 
közötti hőmérsékleten kell lennie. A legjobb eredmény érdekében szorosan össze kell nyomni 
a ragasztandó anyagokat. A ragasztás nagyobb rugalmasságának elérése érdekében, nagyobb 
erővel kell összenyomni az elemeket. 
 
LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ  
Termékkód Űrtartalom Csomagolás Db/karton Db/EUR - 

raklap 
5.01.1 40 ml tubus 30 7000 
5.01.2 200ml fémdoboz 12 1920 
5.01.3 800ml fémdoboz 6 720 
5.01.4 5l vödör 1 120 
5.01.5 10l vödör 1 48 
5.01.6 20l vödör 1 36 
 
A garanciális idő 12 hónap a gyártástól számítva, eredeti, zárt csomagolásban. Tárolási hőmérséklet: 
+5oC és +25oC között, száraz helyen. A fagytól óvni kell. A termék tűzveszélyes.  
 
Szállítási információ: 
Szárazföldi: ADR/RID (határok 
közötti):  
3 Tűzveszélyes folyadék 
P.G. II 

Vízi: IMDG: 
3.1 P.G. II 

Légi: ICAO-TI és IATA-DGR: 
3 P.G. II 

UN szám: 
1133 

 
BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
A megfelelő higiéniai előírásokat kell alkalmazni. Részletes információk a Biztonsági 
adatlapon, melyet kérésre biztosítunk. 
Hulladékkezelés: A maradék terméket és az üres edényt az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell 
gyűjteni, kezelni. 

 
R20 Belélegezve ártalmas. R38 Bőrizgató hatású. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést 
okozhatnak. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hossszantartó 
károsodást okozhat S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S9 Az edényzet jól szellőztethető 
helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás S29 Csatornába 
engedni nem szabad. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. 
 
Szimbólum: 

F – fokozottan tűzveszélyes 
 
Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.  
Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló.  Mindazonáltal, mivel a 
termékek használatának a körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, 
amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális 
alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor 
vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég 
határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi 
szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A 
használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.  

 
 


