
UWAGA: 
Karta  techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 
 

   Arkusz Danych Technicznych 

Pulsar MMA 
Żywica metakrylowa wiązanie 5-15 min. 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR MMA jest dwuskładnikową metakrylową żywicą konstrukcyjną 
utwardzaną  w   temperaturze  otoczenia  po  wymieszaniu   składników 
w proporcji 1:1. Jest szybko utwardzającym się klejem stosowanym do 
konstrukcyjnego klejenia tworzyw sztucznych (poliwęglan, polistyren, 
tworzywa akrylowe PMMA typu plexi, PBT, PET, PCV, PC, PU, ABS), 
oraz stali, żeliwa, aluminium, brązu, mosiądzu, szkła, kryształu, 
porcelany, kamionki, kamieni szlachetnych, betonu, drewna, płyt 
wiórowych, laminatów itp. Odporny na obciążenia statyczne, 
dynamiczne, kontakt z chemikaliami oraz zmienny zakres temperatur. 
Klej uzyskuje bardzo wysoką wytrzymałość przy ogromnej 
wszechstronności   klejenia  różnorodnych   materiałów.  Utwardza  się 
w spoinach o grubości do 4 mm. 
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR MMA stosuje się do klejenia metali, tworzyw 
termoplastycznych oraz innych tworzyw np.: ABS, żywice akrylowe        
i epoksydowe, włókno szklane, poliestry, PCV, żywice styrenowe, 
uretany i estry winylu. Klej łączy dużą wytrzymałość i sztywność z przy-
czepnością do trudnosklejalnych materiałów. Po wymieszaniu 
składników uzyskuje konsystencję nieściekającego żelu, co ułatwia 
nakładanie na płaszczyzny pionowe. Spoina odporna jest chemicznie  
na wodę morską, alkohole, paliwa, oleje, większość kwasów i zasad. 
Posiada odporność na temperatury od -55oC do +120oC. Szczelina 
wypełnienia min. 0,50 mm, max. 4 mm. 
 
TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA: 
PULSAR MMA utwardza się w wyniku dokładnego wymieszania 
składników w stosunku 1:1 objętościowo.  Proces utwardzania 
przebiega w sposób jednorodny w całej masie żywicy. Podczas 
utwardzania, szczególnie w większej masie, klej może się rozgrzewać 
w wyniku reakcji chemicznej. Klej nadaje się do dozowania i mieszania 
automatycznego. 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO: 
Typ chemiczny:    składnik A  składnik B 

metakrylan metylu metakrylan metylu  
Zapach:  ostry, specyficzny ostry, specyficzny 
Kolor:   biały,   żółtawy 
Lepkość:  38-50,   38-50               (Pa.s)  w 25oC 
Ciężar właściwy:   0,92 – 1,05  0,97–1,05          (g/cm3)  w 25oC 
Temperatura zapłonu (ISO 2592):                     >10 oC 
Zawartość rozpuszczalników:                 brak 
Magazynowanie:             do 12 m-cy w temperaturze 18-25oC  

  w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu  
Przydatność do użycia:           do 5 min. po wymieszaniu w 25oC 
 
Utwardzanie: 
Wytrzym. 1 N/mm2:  60 min./10oC, 25 min./15oC, 18 min./23oC,        

   15 min./40oC, 9 min./60oC, 1 min./100oC 
Wytrzym.10N/mm2:  90 min./10oC, 45 min./15oC, 30 min./23oC,  

20 min./40oC, 12 min./60oC, 2 min./100oC 

 
Rys.1. Typowa krzywa egzotermiczna kleju PULSAR MMA 33-53  (temperatura w 0C) 

 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h): 
Szczelina złącza:       najlepiej  0,5 mm  (max. 4 mm)  
Twardość:              78 Sh D 
Wytrzymałość na ścinanie:            do 24 N/mm2  na metalach 
(ISO 4587: w temp.+23oC)             do 12 N/mm2 na tworzywach     
Odporność na oddzieranie (ISO4578):           4 (N/mm) 
Wydłużenie do zerwania:             15-25%  
Zakres temperatur pracy:       trwale  -50oC  +120oC 
Moduł sprężystości:             931 - 1137 MPa 
 

Testy krótkoterminowe: 

 
Rys.2. Wytrzymałość na ścinanie na próbkach: metal/metal (DIN 53283) po 7 dniach (230C) 

 
Rys.3. Wytrzymałość na ścinanie na próbkach: tworzywo/tworzywo (DIN 53283) po 7 dniach (230C) 

 
Rys.4. Wytrzymałość na ścinanie w funkcji temperatury (DIN 53283) po 7 dniach (230C) 

 

Testy długoterminowe: 

 
Rys.5. Wytrzymałość na ścinanie na próbce aluminiowej przy pracy w różnych mediach (DIN 53283) 
po 7 dniach (230C) 
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Rys.6. Wytrzymałość na ścinanie na próbce poliwęglan/PCV przy pracy w różnych mediach  
(DIN 53283) po 7 dniach (230C) 

 

 
Rys.7. Wytrzymałość na starzenie się w warunkach tropikalnych na próbce aluminiowej  
(40/92 DIN 50015) po 7 dniach (230C) 

 

 
Rys.8. Wytrzymałość na starzenie się termiczne na próbce aluminiowej  
(100 cykli –300C +700C po 6 godzin) po 7 dniach (230C) 

 
OPAKOWANIA: 
Strzykawka 2 x 25 ml z płytką PE i łopatką w zestawie na skinie. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju, 
dopasować mechanicznie, zszorstkować i dobrze odtłuścić, najlepiej 
zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni 
(metal, plastik, szkło). PULSAR MMA 25 ml nie wymaga stosowanie 
pistoletu, ale nie można użyć miksera – mieszanie składników należy 
wykonać ręcznie. Przygotowany klej nanosić na obie łączone 
powierzchnie. Części połączyć, docisnąć i w razie potrzeby unieru-
chomić do czasu pełnego utwardzenia. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Klej PULSAR MMA jest palny. Zawiera ester metakrylowy. Podczas 
użytkowania i przechowywania kleju należy unikać nadmiernego 
nasłonecznienia, kontaktów ze źródłami, ciepła ognia.   Podczas  pracy 
z klejem nie należy jeść ani palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. 
Przestrzegać standardowych środków ostrożności dla środków 
chemicznych. Nieutwardzone składniki nie mogą mieć przede 
wszystkim kontaktu z żywnością lub pojemnikami spożywczymi. Należy 
także unikać kontaktu ze skórą, gdyż u ludzi o skłonnościach 
alergicznych może wystąpić odczyn uczuleniowy. 
Niezbędne jest używanie okularów oraz rękawic ochronnych. Po 
zakończeniu pracy należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Nie 
stosować rozpuszczalnika. Ręce wytrzeć papierowym ręcznikiem. 
Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  
Stosować ogólne zasady BHP. 
Przy kontakcie ze skórą – natychmiast zetrzeć, zabrudzone miejsce 
umyć, stosować krem czyszczący. 

Przy kontakcie z oczami – natychmiast przemyć bieżącą wodą przez 
15min. 
Przy zatruciu oparami – osobę wyprowadzić na świeże powietrze. 
Jeżeli objawy nie ustąpią - wezwać lekarza. 
Zabrudzone ubranie – natychmiast zmienić.   

 
Kod produktu:  
 
KPMMA025, EAN: 5905722103969 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


