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üni-tek  87 
Teknik Bilgi Formu 

 
UYGULAMA: 
Üni-tek 87 alevlenmeyen bir çözücü içeren, büro koltuk , yatak ve mobilya sektörlerinde kullanılan ve 
tabancayla tatbik edilen bir yapıştırıcıdır. 
Aşağıdaki malzemelerin yapıştırılmasında uygulanabilir: 
Poliüretan ve latex köpüğü, jüt, keçe, stropor, suni deri, mukavva, kauçuklaştırılmış püskül kısımlar  
ve diğer döşeme malzemelerinin birbirine, ağaca suntaya yada diğer benzer ürünlere yapıştırılmasını 
sağlar. 
Üni-tek 87 stren köpüğü ve pvc esaslı malzemelerin yapıştırılmasında kullanılmaz, bu tür malzemeler 
için Üniversal’in poliüretan esaslı yapıştırıcıları önerilir.  
 
 
TEKNİK BİLGİLER: 
Esası                                 : Sentetik kauçuk 
Renk                                           : İsteğe bağlı olarak bal rengi veya kırmızı 
Viskozite       : 375 (±25) mPas (25°C)*  
Yoğunluk       : 1.05(±0,02)  gr/cm³   
İnceltici/Temizleyici      : Ünı-tek 700 
Uygulama        : Sprey tabancası ile 
Kuruma zamanı       : Tek taraflı uygulamada ~10saniye-2dakika arası 
       Çift taraflı uygulamada ~10saniye-4dakika arası 
Katılaşma Zamanı   : Yaklaşık 24 saat 
Depolama Süresi   : Açılmamış orijinal ambalajında ~ 12 ay 
Depolama Şartları                        : Orijinal ambalajında 15-25°C arasında 
Donmaya  Duyarlılık                     : Yok 
Parlama Özelliği   : Yok 
 
*Depolama esnasında farklı sıcaklıklarda farklı değerler gözlenebilir. 
 
 
KULLANIM TALİMATI: 
Yapıştırıcı yapışacak yüzeylere, sprey tabanca (1.8mm’lik meme çaplı) ile 3-6 atü hava basıncında 
ihtiyaca göre tek veya çift tarafa püskürtülür. 
Üni-tek 87 aynı zamanda Üniversal’in önerdiği sıkıştırılmış hava ile çalışan özel pompalara da 
uygulanabilir. Kısa bir kuruma süresinden sonra yapışma sabit bir basınç altında sağlanabilir. Hatalı 
yapışmaları önlemek için uygulama odalarının ve yapıştırıcıların sıcaklığı 18ºC altında olmamalıdır 
(uygulanan yapıştırıcı miktarı ve uygulanan malzemenin emiciliğine göre kuruma süresi değişiklik 
gösterebilir). Yapışmanın gerçek kuvvetini test etmek için 24 saat bekleyiniz. 
 
YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİ ESNASINDA ŞÜPHE ETTİĞİNİZ VEYA NORMAL 
GÖRMEDİĞİNİZ  HERHANGİ BİR İŞLEMDE, FİRMAMIZ TEKNİK SORUMLUSU İLE 
TEMASA GEÇMENİZ TAVSİYE OLUNUR.  
 
Not: Bu Teknik Bilgi Formu ile bundan önce bu konuda yayınlanış TBF’ler geçerliliğini yitirmiştir. 
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan bilgiler laboratuarlarımızda yapılan testler ve deneyimler sonucu 
oluşturulmuştur, herhangi bir garanti yerine geçmemektedir. 
Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanız ve ürünün sizin ürününüze uygun olup olmadığına 
yapacağınız test sonucunda karar vermeniz tavsiye edilir.     
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