
Adeziv bi-component pentru metale blaugelb PUR Duett 
Gata de utilizare şi cu o aderenţă excepţională.

• Reacţie rapidă a componentelor 

• Aderenţă excepţională pe aluminiu, lemn, metal, PVC dur şi GRP

• Film de lipire vâscos

• Rezistenţă ridicată la umiditate şi intemperii

• Fără conţinut de solvenţi

• Utilizabil pentru profiluri acoperite şi eloxate 

• Gata de utilizare în cel mai scurt timp, cu tija statică de amestec blaugelb 

• Poate fi încărcat uşor după doar 2 ore
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Adeziv bi-component adecvat nu doar pentru 
lipirea metalului.
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Adeziv pentru metale blaugelb 2K PUR Duett
Gata de utilizare şi cu o aderenţă excepţională.

Caracteristicile produsului:

Adezivul pentru metale blaugelb 2K PUR Duett este un adeziv bi-component, 
vâscos, pe bază de poliuretan, pentru lipirea metalului. Adezivul pentru metale  
blaugelb 2K PUR Duett este rezistent la intemperii şi umiditate. Datorită  
aderenţei iniţiale bune, lipitura poate fi încărcată uşor după doar 2 ore. 

Cu ajutorul tijei statice de amestec blaugelb (nu este cuprinsă în pachetul 
de livrare), adezivul pentru metale blaugelb 2K PUR Duett poate fi utilizat 
imediat şi este uşor de aplicat.

Domenii de utilizare: 
Adezivul pentru metale blaugelb 2K PUR Duett se utilizează pentru  
lipirea colţarilor de aluminiu şi a profilurilor la construcţia ferestrelor, în  
domeniul auto şi la construcţia containerelor. Adezivul pentru metale  
blaugelb 2K PUR Duett este adecvat de asemenea pentru fabricarea  
elementelor tip sandwich cu nucleu din spumă dură PS, PUR, sau PVC.

Suprafeţe suport: 
Adezivul pentru metale blaugelb 2K PUR Duett înregistrează valori  
excepţionale de aderenţă pe materialele folosite în mod obişnuit la  
construcţia ferestrelor precum aluminiu, lemn, PVC dur, GRP, metale etc. 

Avantajele produsului:

• reacţie rapidă a componentelor 
• aderenţă excepţională pe aluminiu, lemn, metal, PVC dur şi GRP*
• film de lipire vâscos
• Rezistenţă ridicată la umiditate şi intemperii
• fără conţinut de solvenţi
• utilizabil pentru profiluri acoperite şi eloxate 
• gata de utilizare în cel mai scurt timp, cu tija statică de amestec 

blaugelb 
• poate fi încărcat uşor după doar 2 ore

*Se recomandă efectuarea unor încercări prealabile.

Date tehnice:

Baza materialului: poliuretan, 2 - componente  
(răşină şi întăritor)

Culoare: bej

Sistem de întărire: reacţia celor două componente

Raport de amestec între răşină şi întăritor: 1 : 1 volumetric

Timp de prelucrare la +10°C / +20°C / +30°C: cca. 80 / 45 / 25 minute

Densitate:
DIN 53479

1,30 g/cm³ (amestec)

Duritate Shore D:
DIN 53505

cca. 65

Vâscozitate amestec:
Brookfield RVT

cca. 20.000 mPAs

Vâscozitate răşină:
Brookfield RVT

vâscos structural

Strat film: vâscos după întărire

Rezistenţa la forfecare prin întindere:
DIN 53283

15 N/mm²

Alungire la rupere:
DIN 53504

15 %

Conţinut de solvenţi: fără

Temperatura de prelucrare: +15°C până la +25°C

Rezistenţa la umiditate: foarte bună

Durata de depozitare: 9 luni în ambalaj închis la +15°C până  
la +25°C; temperaturile scăzute, de ex. 
+5° C sau mai ridicate, de ex. + 30° C 
reduc durata de depozitare la 6 luni.

Forma de livrare: 525 g / 825 g cartuş dublu

Clasa de pericol conform VbF: fără

Denumire articol UV Cod art.

Adeziv pentru metale blaugelb 2K PUR Duett 525 g 6 cartuşe 0130191

Adeziv pentru metale blaugelb 2K PUR Duett 825 g 6 cartuşe 0008513

Tijă statică de amestec blaugelb  
(nu este cuprinsă în volumul livrării) 1 buc. 0130193

Pregătire şi prelucrare:

Suprafaţa suport trebuie să fie solidă, cu o portanţă suficientă, curată şi fără 
urme de vaselină, praf sau părţi detaşabile. Resturile de agenţi de decofra-
re de la execuţie sau resturile de folie de protecţie de la transport trebuie  
îndepărtate complet de pe suprafaţa suport. Metalele trebuie de regulă  
tratate în prealabil, eventual şlefuite.
Presaţi ambele componente prin tija statică de amestec blaugelb până  
când amestecul prezintă o culoare uniformă. Înainte de utilizare, adecva-
rea materialului pentru scopul de utilizare se va testa prin efectuarea unor  
încercări prealabile. Doar pentru utilizatorii profesionişti.

Vă rugăm reţineţi:
După schimbarea tijei de amestec, după pauza de lucru sau la deschiderea 
unui nou cartuş trebuie presată întotdeauna o cantitate suficientă de pro-
bă, pentru a obţine un amestec omogen. După pauzele de lucru, pentru  
prelucrarea cantităţii rămase în cartuş trebuie utilizată o nouă tijă de  
amestec, deoarece cantitatea rămasă în tijă se poate întări. La prelucrare 
evitaţi contactul direct al adezivului încă neîntărit cu pielea, purtaţi mănuşi 
de protecţie.

Prelucrarea adezivului pentru metale blaugelb 2K PUR Duett se poate  
efectua cu un pistol cu presiune sau o presă de mână. Aplicaţi adezivul 
pentru metale blaugelb 2K PUR Duett cu ajutorul tijei statice de amestec în 
mod uniform pe piesele de lipit şi apoi uniţi-le. Grosimea necesară a stratului 
de adeziv depinde de materialele care urmează a fi lipite. Evitaţi golurile şi 
incluziunile de aer.

Lipitura poate fi încărcată uşor după doar 2 ore. Soliditatea finală este atinsă 
după 24 ore. La temperaturi mai ridicate, întărirea se realizează mai rapid, la 
temperaturi mai reduse mai lent.

Curăţare şi reparaţii:

Uneltele trebuie curăţate imediat după utilizare folosind agentul de curăţare 
pentru aluminiu blaugelb AL-ELP (cod art. 0008432). După întărire, adezivul 
pentru metale blaugelb 2K PUR Duett poate fi îndepărtat doar mecanic.

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.
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Adeziv pentru metale blaugelb 2K PUR Duett
Gata de utilizare şi cu o aderenţă excepţională.

Livrare şi formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original, la loc răcoros şi uscat, fără expunere  
la îngheţ sau temperaturi ridicate. La o temperatură de depozitare  
între +15°C şi +25°C durata de depozitare este de 9 luni. 
Temperaturile scăzute, de ex. +5° C sau mai ridicate, de ex. + 30° C reduc 
durata de depozitare la 6 luni.

Eliminare ca deşeu:

Eliminarea ca deşeu se realizează în conformitate cu prevederile naţionale. 

Indicaţie de siguranţă:

Vă rugăm respectaţi fişele cu date de securitate.

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


