
Használati utasítás Professional Glue 

 

Poliuretán ragasztó csónakok, trambulinok, sátrak javítására. 

 

Kültéri, tengeri vagy édesvízben használt PVC termékek gyors és megbízható javítására tervezték. Ellenáll az UV-

sugaraknak 

Ajánlott a: 

gyors és minőségi javítás mind turisztikai, mind háztartási környezetben: 

csónakok és felfújható vízibiciklik 

trambulinok és felfújható sporteszközök 

autósátrak és kereskedelmi pavilonok 

turista sátrak, kenuk, kajakok, katamaránok 

sport- és túracipő 

 

Alkalmazás Hideg ragasztó módszer 

Jelölje meg a folt helyét. Vágjon ki egy foltot szövetből vagy PVC-fóliából 4-5 cm-rel nagyobb méretben, mint a sérült 

terület. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a foltot és a foltozandó területet. Vigyen fel egy vékony réteg ragasztót mindkét 

ragasztandó felületre. 5-10 percig szárítsuk. Vigyen fel egy második réteg ragasztót, és szárítsa 3-5 percig. Fontos 

meghatározni azt a pillanatot, amikor a ragasztó viszkozitása kezd eltűnni (ujjal történő érintéssel ellenőrizze), helyezze 

a tapaszt a helyére, és nyomja erősen. Javasoljuk, hogy a ragasztási pontot 3-4 órán át hagyja nyomás alatt. A ragasztott 

berendezés 3-4 óra elteltével használható. 

 

Alkalmazás Forró ragasztási módszer 

Jelölje meg a folt helyét. Vágjon ki egy foltot szövetből vagy PVC-fóliából 4-5 cm-rel nagyobb méretben, mint a sérült 

terület. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a foltot és a foltozandó területet. Vigyen fel egy vékony réteg ragasztót mindkét 

ragasztandó felületre. 5-10 percig szárítsuk. Vigyen fel egy második réteg ragasztót, és szárítsa 5-10 percig. Melegítse 

fel a ragasztott felületeket 60 °С-ra, helyezze a foltot a helyére, és nyomja erősen. A ragasztott berendezés 20 perc után 

használható. 

 

Ajánlás és javaslatok 

A 4 cm-nél nagyobb vágásokat és sérüléseket mindkét oldalra ragasztják. A 6 cm-nél hosszabb vágásokat és sérüléseket 

szakműhelyekben kell javíttatni. A turisztikai körülmények között javított, nagyobb sérülésekkel járó berendezéseket 

ajánlott volt az első adandó alkalommal kétkomponensű ragasztóval újra javítani. A javított berendezés üzemi 

hőmérséklete -40 °С és +80 °С között van. Javítás + 10 °С-nál magasabb hőmérsékleten. Tárolja és szállítsa - 10 °С és 

+ 30 °С közötti hőmérsékleten. A friss ragasztót spiritusszal vagy acetonnal távolítjuk el. A maximális hatás 24 órán át 

tart. 

 

Garanciaidőszak 18 hónap 

 

Gyúlékony! Gyermekek elől elzárva tartandó. A munkát szellőztetett helyiségben kell végezni. 

 

Gyártás dátuma 12.2018 

 

Made in Ukaina. 

 

Importőr: DOVERA SP. Z O.O. 

22-100 Chełm ul. Lwowska 51 

NIP: 5632430306   

 


