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Műszaki adatok:  

Ragasztó:  

Bázis Cianoakrilát 

Kötési rendszer Kémiai kötés 

Állag Folyékony gél 

Sűrűség 1,06 g/ml (ASTM D1875) 

Lobbanáspont > 81°C 

Viszkozitás 1200 – 1800 Cps 25°C (ASTM D1084) 

Hőállóság** -20°C - +70°C 

Alkalmazási hőmérséklet +5°C - +35°C 

Aktivátor:  

Bázis Hexán 

Állag Folyékony, aeroszol 

Hőállóság** -20°C - +70°C 

Alkalmazási hőmérséklet +5°C – +35°C 
 * ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően 
 ** Teljes kötést követő állapotában 

 
Termék leírása: 
A Mitre Kit két termékből álló rendszer, amely 
tartalmaz egy magas viszkozitású cianoakrilát 
ragasztót és egy aktivátor aeroszolt. 
 
Jellemzők: 
- Magas végső kötőerő 

- Rendkívül gyors kötés 

- Alkalmazható függőleges felületeken is, a 
ragasztó nem csöpög, nem folyik meg 

 

Alkalmazások: 
- Gérbe vágott faanyagok ragasztása  
- Fa alkatrészek rögzítése és javítása 
- Alkalmazható rendkívül gyors ragasztásokhoz 

többek között MDF, műanyagok, fém, fa, karton, 
papír és gumi anyagok esetében, 

 
Csomagolás: 
Szín: áttetsző 
Kiszerelés: 50g ragasztó és 200ml aktivátor vagy 
100g ragasztó és 400ml aktivátor együtt csomagolva 
 
Eltarthatóság és tárolás: 
Száraz, hűvös, fagytól védett helyen, +5°C és +25°C 
között bontatlan csomagolásban tárolva, 
felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül. 
 

Alapfelületek: 
Szinte minden, akár nedvszívó és nem-nedvszívó, 
szorosan záródó felületen alkalmazható. 
A felületek legyenek szárazak, tiszták, zsír- és 
pormentesek, simák és tökéletesen illeszkedőek. 
 
Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt 
minden alapfelület esetében. 
 
Alkalmazás: 
Az egyik ragasztandó felületet fújjuk le az aktivátor 
aeroszollal. A másik felületre hordjuk fel a ragasztót 
pontszerűen, cseppenként. Illeszük össze a 
felületeket azonnal a megfelelő pozícióba és tartsuk 
összenyomva kb. 1 percen keresztül. Használat után 
azonnal zárjuk vissza szorosan a ragasztó kupakját. 
Tisztítás: a friss ragasztó letörölhető ragasztó 
eltávolítóval, kötés után csak mechanikusan. 
Javítás: saját anyagával. 
 

Munkavédelmi javaslat: 
A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. 
Kerülje a ragasztó kézre vagy szembe jutását, 
szembe kerülve súlyos károsodásokat okozhat. 
Gyermekektől távol tartandó. Az aktivátor aeroszol 
tűztől, hőtől távol tartandó. 
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Megjegyzés: 
Használat után tű segítségével tisztítsa meg a 
ragasztó csőrét és szorosan zárja rá a kupakot. 
A ragasztó használható az aktivátor nélkül is, ebben 
az esetben sokkal lassabban köt. 
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