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TANIM 
 

ARMABOND  P-T2, inşaat endüstrisinde birçok malzemenin 
yapıştırılması amacı ile geliştirilmiş, tek bileşenli, hava nemi 
ile hızlı sertleşen elastomerik poliüretan yapıştırıcıdır. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 Beton, ahşap, seramik, metal, alüminyum, strafor, gibi 
malzemelerde. 

 Dış cephe kaplama malzemelerinin metal 
konstrüksiyona yapıştırılmasında. 

 Kaplama plakalarında. 

 Pencere denizliklerinde, süpürgeliklerde. 

 Prefabrik yapı elemanlarında. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 Tek bileşenlidir ve kolayca uygulanır. 

 Çelik, alüminyum, metal, bakır, taş, plastik, tahta, beton 
gibi birçok yapıya mükemmel yapışma sağlar.   

 Aşınma dayanımı yüksektir. 

 Titreşimleri azaltır. 

 Ses yalıtımı sağlar. 

 İç ve dış mekanda kullanılır. 

 Hızlı kürlenir. 

 Korosiv değildir. 

 Hava şartlarından etkilenmez. 
 

TEKNİK VERİLER 
 

Shore A  sertliği ~ 50 
Birim ağırlık ~ 1.35 gr / ml 
Servis sıcaklığı -400C  / +900C 
Uygulama ısısı +50C / +350C 
Uygulama ortam nemi %30-90 
Kürlenme hızı  30 - 50 dakika   (20oC,%50 nem) 
Kürlenme kalınlığı > 3 mm  (24 saat, 20oC) 
Çekme mukavemeti ~ 4  N/mm2  (%50 , +20oC)  
Kayma dayanımı ~ 2  N/mm2   
Kopma dayanımı ~300   (20oC,%50 nem) 
Kıvam tiksotropik 
Renk Beyaz 

 

KİMYASAL DAYANIM 
 

Sürekli ve tam 
dayanım 

Deniz suyu, deterjanlar, evsel atık 
Zayıf asit ve alkaliler, kireç suyu 

Geçici dayanım Yakıtlar, yağlar 

Dayanıksız Organik solventler, kuvvetli asitler 

SARFİYAT 
 

 Değişkendir. 

 Kordon uygulamasında ~45 ml / metre 

 Uygulama kalınlığı 1-5 mm arasında olmalıdır. 
 

UYGULAMA 
 

Yüzey hazırlığı 
Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi 
maddelerden arındırılmalıdır ve kuru olmalıdır. 
Ahşap yüzeylerde; kalkmış, kabarmış yerler 
zımparalanmalıdır. 
Metal yüzeylerde; pas, kir ve yağlar iyice temizlenmelidir. 
 

Astarlama 
Uzun süreli ve yüksek derecede bir yapışma için astar 
kullanılmalıdır. Astar kullanımından en geç 30 dakika içinde, 
astar tack-free halindeyken,  uygulamaya geçilir. 
 

Uygulama yapılacak yüzeye göre astar seçilmelidir. 
Genelde kullanılan astar tipleri; 
Emici yüzeylerde;  PRIMER PS 
Emici olmayan yüzeylerde ; PRIMER PS, PRIMER W-EP 
                                             PRIMER CERAMICA 
Uygulama yapılacak yüzeye göre doğru astar uygulaması 
için lütfen teknik bilgi alınız. 
 

Uygulama 
ARMABOND P- T2 kartuş/sosis tabancası ile uygulanır. 
Kartuş kullanımında uç kısımdaki tıkaç delinir ve plastik 
ağızlığın ucu derz ölçüsüne göre kesilerek takılır.  
Sosis kullanımında sosis tabanca tüpünün içine konur, ucu  
kesilir ve tabanca kapatılarak uygulama yapılır. 
 

 Yapıştırıcı, yüzeye üçgen şeklinde bir şerit halinde 
(10mmx8mm) uygulanır. 

 Gerekirse taraklı mala ile yüzeye yayılır. 

 Üzerine yapıştırılacak malzeme iyice yapıştırıcının 
üzerine basılarak yerleştirilir.   

 Gerekirse sertleşip kuruyuncaya kadar mekanik 
sıkıştırıcılar ile tutturulur. 

 Yüzeye bulaşacak veya taşacak yapıştırıcı, yaş 
haldeyken hemen temizlenmelidir. 

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük 
kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. 
Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve 
yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır. 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

310 ml kartuş , 600 ml  sosis  

Orijinal paketinde, +50C / +250C’de havalandırılmış,  kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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