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      H-BOND 25 
 

Hızlı kuruyan ve çabuk yığılma dirençli 
poliüretan 
Montaj yapışkanı , EN 204 D4 onaylı 

 
 
 

Tanım 
 

 

H-BOND 25, suya, sıcaklığa, hava koşullarına ve eskime koşullarına karşı 

mükemmel direnci nedeniyle sertleştiğinde  ağaç çok güçlü yapışan  bir 

yapışkana dönüşen  tek   parça, hızlı  sertleşen yapıştırıcı içeren, solvent ve 

formaldehit içermeyen poliüretan montaj yapışkanıdır. Mükemmel dolgu 

özellikleri nedeniyle, kenar kıvırma / kordon uygulamalarında kullanıma 

uygundur. 
 

 

Uygulama alanları 
 

 

Ağaç işçiliği, inşaat ve doğramada montaj ve açık alan uygulamalarında yüksek 

mekanik direnç için özel olarak tasarlanmıştır. 
 
Tipik uygulamalar aşağıdakiler gibidir : 
 

 

• Ağaç ve sunta, kontrplak gibi ağaç türevi ürünlerin güçlü şekilde                    

yapıştırılması, merdiven yenileme. 

• Bina inşaatında kimyasal sabitleme, taşların, alçı panellerin, çimento 

kaplamaların ve yalıtım panellerinin yapıştırılması için. 

• Metal konstrüksiyonda; alüminyumda , paslanmaz çelikte, galvanizli çelikte 

ve bakırda güçlü yapışma 

• Metal kapı, pencereler ve cepheler ile seralardaki köşe bağlantılarının 

yapıştırılması . 
• Taş, doğal taş, tuğla ve seramiklerin yapıştırılması 
• Sentetik malzemelerin; PVC, elyaf destekli plastiklerin yapıştırılması. 

• Genişletilmiş polisitren ve poliüretan levhalar dahil yalıtım malzemelerinin 

yapıştırılması 
 

 

Avantajları 
 

 

•  Çeşitli alt katmanlarda mükemmel yapışma sağlar. 

•  Kullanımı kolaydır. 

• Tek parça yapıştırıcı içerir.Solvent ve formaldehit içermez. 

• DIN 204 D4’e göre hava koşullarına dirençlidir 

• Eskimeye karşı dirençlidir. 

• Kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

• İyi dolgu kapasitesi  mevcuttur ve uygulama esnasında köpürme yapmaz. 
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Teknik veriler 

 
 
Görünüş Tiksotropik macun 

Renk Bej 

Kimyasal niteliği Poliüretan 

Kuruma mekanizması Nem kurumalı 

Akışkanlık [Pas] (23°C; koni plaka ) 50-60 

Yoğunluk [g/cc] 1,44 ± 0,02 

Film oluşma süresi [dakika ] 
(alt katmanda kuru, 2TC ve 50% 

nispi nemde) 

8’ 

Film oluşma süresi [dakika ] (nemli 

alt katmanda, 2TC ve 50% nispi 

nemde su püskürtülmüş) 

4’ 

İlk sertleşme süresi [dakika ] (alt 

katmanda kuru, 2TC ve 50% nispi 

nemde) 

25’ 

Kesin sertleşme süresi [saat] 

(23° ve %50 nispi nemde 2,5 mm 

tırtıl şeklinde yapışkan) 

24 saat 

Kayma gerilmesi direnci [N/mm
2
] 

(EN 205 kayın ağacı / kayın ağacı ) 

Normal iklimde 7 günden sonra 
> 10 N/mm

 2
 (EN 204 Dl’ye göre) 

Kayma gerilmesi direnci [N/mm
2
] 

(EN 205 kayın ağacı / kayın ağacı ) 

Normal iklimde 7 günden sonra 
> 4 N/mm

2
, kaynar suda 6 saat ve 

20° C suda 2 saat (EN 204 D4’e 

göre) 

Uygulama sıcaklığı [°C] +5°C ila +40 °C 

Sıcaklık direnci [°C] Kuruduktan sonra -40°C /+100°C 

 

Uygulama 
 

 

İşlem yapılacak yüzeyler, çok temiz, kuru , tozdan , gresten , yağdan ve 

molozdan arındırılmalıdır. H-BOND 25 ‘yi bir tarafa silikon tabancası ile 

uygulayınız veya alt katman üzerine bir spatula ile yayınız. Yapışkan 

kuruyuncaya  kadar   yapıştırılacak  olan   alt   katmanları  sabitleyiniz,  ancak 

mengene  kullanılması önerilmemektedir. Gözenekli-emici olduğunda yapışkan 

çevresel  nem  ve  malzeme  içindeki  nem  ile  sertleşmektedir; emici  olmayan 

malzemeler veya nemliliği <%8 olan malzemelerde alt katmanların hafifçe 

nemlendirilmesi, yapışkan boşluklara nüfuz edecek şekilde köpürdüğünden 

kuruma hızını ve boşluk doldurma özelliklerini iyileştirmektedir.



     

 

 

Ekipmanın temizlenmesi ve kişisel koruyucu önlemler 
 

 

Yapışkan henüz sertleşmemişken, kağıt veya bez kullanarak maladan sıyrılabilir. 

Sertleştiğinde, çıkarma mekanik olarak gerçekleştirilmelidir. Lateks, kauçuk 

veya ,polietilen eldiven kullanarak ciltle temastan kaçınınız. 
 

 

PE-kartuş 310ml kutuda 12 adet 

Alü-torba 600 ml kutuda 20 torba  

Varil 200 litre  
 

Depolama 
 

 

H-BOND 25, orijinal ambalajında (açılmamış kabında ) 10°C - 25°C’de serin, 

kuru  bir  yerde  12  ay  boyunca saklanabilir. Saklama sıcaklığı, uzun  süreler 

boyunca  25°C’yi  aşmamalıdır. Islak alanlar, doğrudan güneş ışığından ve ısı 

kaynaklarından uzak tutunuz. 
 

 

Genel Bilgiler 
 

 

Bu  teknik veri dosyasında yer alan bilgiler, bugüne kadarki bilgilerimiz ve 

deneyimlerimize dayandığından, bilindiği  kadarıyla,  doğrudur  ve  piyasadaki 

çeşitli   farklı   ürün,   uygulama   koşullarının   doğrudan   bizim   kontrol   ve 

denetimimiz altında olmamasından dolayı garanti olarak kullanılamaz. Ancak, 

Harmanlı  Kimya  ve  Makine  ürün  kalitesinin  değişmeyeceğini garanti  eder. 

Harmanlı Kimya ve Makine, gerekliliklere göre bu teknik veri sayfasını 

değiştirme veya güncelleme hakkına sahiptir. Müşterilerden, ellerinde bu 

belgenin en güncel halinin bulunduğunu doğrulamaları istenmektedir. 
 

 

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE HER ZAMAN MALZEME GÜVENLİK 

VERİ DOSYASINA BAŞVURUNUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmanlı Kimya ve Makine San.Tic.Ltd.Şti. 

Kemer mah Valide sultan cad. No:33/B Bahçeköy Sarıyer İstanbul 

Tel:+902122448645 Fax:+902122448650 E-mail: info@harmanlikimya.com 

Web: www.heroindustry.com 
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