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A Henkel Teroson termékcsa-
ládja több évtizede a világ ve-
zető autógyártói által használt 
ragasztó és tömítőanyagait kí-
nálja a gépjárműjavító ipar szá-
mára. A termékek az autó- és a 
ragasztógyártó közös fejleszté-
sének eredménye, így megfelel-
nek az autógyártók előírásainak, 
figyelembe véve a nyírási modu-
lust, vezetőképességet, a rádió-
frekvenciás tulajdonságokat, és 
nagyon rövid használatba vételi 
időt biztosítanak.

A Teroson, mint vezető autóipa-
ri beszállító, a folyamatos inno-
váció keretében kifejlesztette 
új PUR bázisú primermentes 
szélvédőragasztóit: a Terostat 
9096 PL-t és a Terostat 9097 PL 
HMLC-t, melyek beépített UV 
stabilizátorral rendelkeznek.

Terostat 9097 PL HMLC egy 
egykomponensű PUR bázisú 
termék, melynek használatához 
nincs szükség sem primerre, 
sem aktivátorra, vagy aktiváló 
kendőre. Ennek köszönhetően 
kevesebb a hibalehetőség, és 
felgyorsul a ragasztási folyamat: 
25 perces optimális üvegezési 

idő mellet előnyt jelent a rendkí-
vül rövid, 1 órás műhelyelhagyá-
si idő is.

Mindemellett a ragasztó magas 
viszkozitása miatt a szélvédő 
nem csúszik meg és nincs szük-
ség előmelegítésre sem. Két 
egyszerű lépésben felvihető: 
előkészítés (tisztítás-csiszolás-
tisztítás) és a ragasztó felhordá-
sa. A munkafolyamat így egysze-
rű és rendkívül költséghatékony.

Számunkra az egészség és biz-
tonság is fontos kérdés. Mivel a 
Terostat 9097 alkalmazásához 
nem kell primer, a műhelyben 
kevesebb oldószer és izocianát 
kerül felhasználásra, így a ter-
mék használata lényegesen kör-
nyezetkímélőbb.

Mint minden Teroson szélvédő-
ragasztó esetében, így a Terostat 
9097 PL HMLC gyártása is a 
TÜV felügyeletével történik. A 
felügyeleti szerv egy FMVSS 
208/212 szabványnak megfe-
lelő törésteszt után jóváhagyta 
a termék forgalmazását, ahol  
1 órával a szélvédő beragasztá-
sa után (9097 PL HMLC esetén) 

50 km/h-val törtek össze egy 
személyautót. Az új feljesztésű 
primermentes szélvédőragasztó 
állta a próbát, azaz 100%-ban 
helyén tartotta a szélvédőt. Tö-
rés alkalmával helyén maradt 
szélvédő 40%-al növeli a mai 
modern karosszérák csavaro-
dási szilárdságát, így az utasok 
sértetlenek maradnak egy ilyen 
törés alkalmával.

A ragasztó felviteléhez a Teroson 
Power Line II nyomás-három-
szorozóval ellátott levegős ada-
golópisztoly használata ajánlott, 
mivel a termék nagy viszkozitá-
sú. A pisztoly kényelmes hasz-
nálatot biztosít egyéb magas 
viszkozitású, illetve két kompo-
nensű termékek felvitele esetén 
is (pl. karosszéria ragasztók).

A Terostat 9097 PL HMLC töké-
letesen kompatibilis a már meg-
lévő Terostat termékekkel. 

Szettben is elérhető, mely tar-
talmaz 2 db 310 ml-es kartus ra-
gasztót, 2 db csőrt, 2 db tisztító 
kendőt, csiszoló szivacsot, 3 m 
Fix & Repair Tape-et, 1.2 m ki-
vágó drótot és gumitávtartót.
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Terostat 9096 PL Terostat 9097 PL 
HMLC

Primer/Aktivátor  
használata

Nem szükséges Nem szükséges

Felület előkészítés Teroson FL tisztító/ 
Isopropil törlőkendő

Teroson FL tisztító/ 
Isopropil törlőkendő

Üzembehelyezési idő 
légzsákkal

4 óra 1 óra

Alkalmazás Hidegen Hidegen

Üvegezési idő 25 perc 25 perc

HMLC minősítés Nem Igen

Nyírószilárdság 1,2 MPa 3,0 MPa

IDH szám 1230375 1231001

Egyszerű fel-
használás

Nincs szükség sem 
primerre, sem aktivá-
torra

Gyors Rövidebb munkavégzé-
si idő Gyorsabb 
szélvédő pozícionálás

Csökkenti a hibázás 
lehetőségét

Nem csúszik meg a 
szélvédő

Tisztítás és ragasztás: 
csak 2 lépés

Nagyon magas visz-
kozitású anyag

Előmelegítés nélküli 
használat

Biztonságos Törésteszten bizonyí-
tott UV stabilizátort 
tartalmaz

Korszerű A gyárival megegyező 
alapanyag:

Poliuretán

Műszaki Adatok

A 2009-es Dakar Rally-n már több csapat sikeresen  
alkalmazta az új fejlesztésû 9097 PL HMLC 
szélvédõragasztót


