
   
 

 
 

 

 

 
 
Çift komponentli, solventsiz poliüretan bazlı yapıştırıcı 
 
 
Yüksek yapışma kuvvetine sahiptir 
Neme ve hava şartlarına dayanıklıdır 
Döşeme altından ısıtmalı sistemlere de uygundur 
 
 
Thomsit R 710 endüstriyel kauçuk kaplamalarda, yalıtım kaplamalarında (poliçim, regupol v.s) ayrıca beton, cam, metal seramik, 
strofor, ahşap kontrplak, sunta ve kauçuk karolarının yapıştırılmasında başarı ile uygulanır. PVC zemin kaplama malzemeleri 
deneme yapılmadan yapıştırılmamalıdır. Đç ve dış mekanlarda kullanılabilir. 

 

 
 
Renk   
Yoğunluk   
Karışım oranı   
 
Karışımı kullanma süresi  
Sertleşme süresi   
Mekanik dayanıklılık  
Kimyasallara dayanıklılık  
Taşıma ve depolama esnasındaki ısı 

dayanımı  
Sarfiyat 

 
  Komponent A   
: Bej    
: 1,45 kg/lt   
: Ağırlıkça 5 kısım  
: Hacimce 3.4 kısım  
: 15-30 dakika (20°C) 
: 5 saat sonra 
: 8 saat sonra 
: 7 gün sonra 
: -20°C ile 50°C 
 
: 300-1200 gr/m2 

 
  Komponent B 
: Koyu kahve 
: 1,20 kg/lt 
: Ağırlıkça 1 kısım  
: Hacimce 1 kısım  
 

 

 
 

 

Thomsit R 710 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 Thomsit R 710 ağırlıkça 5 kısım R 710 ve 1 kısım sertleştirici olacak şekilde en 
az 2 dakika karıştırılır. Thomsit R 710 uygulandıktan 5 ile 8 saat sonra sertleşir ve mekanik dayanıma 
ulaşır. Yapıştırıcıyı sürmek için tarak kullanmak uygundur. Sonradan nem etkisinde kalabilecek 
yüzeylere kaplama malzemelerinin yapıştırılması sırasında yapıştırıcının her iki yüzeye de sürülmesi 
uygundur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAJLARI 

KULLANIM ALANLARI 

        THOMSIT – R 710 

TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 
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Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / Đstanbul Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62 
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Poliürethan Yapıştırıcı 

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde 
kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır. 

UYGULAMA 

TANIMI 


