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Charakterystyka: 
Szybkoutwardzalny wysoko modułowy trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy o doskonalej 
przyczepności do typowych materiałów występujących w budownictwie i przemyśle: betonu, metali, 
poliestrów, tworzyw sztucznych itp. Pochłania drgania i wibracje, przenosi duŜe obciąŜenia mechaniczne. 
Odporny na wiele chemikaliów. 
Po utwardzeniu daje się malować. 

 

Zastosowanie:  
- dylatacje poziome w posadzkach przemysłowych  
- połączenia strukturalne w konstrukcjach wibrujących  
- uszczelnianie i klejenie konstrukcji metalowych  
- elastyczne połączenia klejone w budo-wie kontenerów 
- uszczelnianie szwów w przemyśle stoczniowym i motoryzacyjnym 
 
 
DANE TECHNICZNE:  
 

Podstawa Poliuretan 

System utwardzania Polimeryzacja pod wpływem wilgoci 

Konsystencja Pasta 

Czas tworzenia naskórka Ok. 15 min. 

Szybkość utwardzania 3mm/24h 

Twardość (DIN 53505) 40+/- 5 Shore A 

CięŜar właściwy (DIN 53479) 1,3 g/cm
3
 (w zaleŜności od koloru) 

Odporność termiczna Od - 30° C do + 90° C 

Powrót elastyczny (ISO7389) > 80% 

Maksymalne dopuszczalne odkształcenie 20% 

Moduł elastyczności 100% (DIN 53504) 0,80 N/mm
2 

Maksymalne napięcie (DIN 53504) 1,70 N/mm
2 

WydłuŜenie przy zerwaniu (DIN 53504) 700% 

Temperatura aplikacji: Od +5° C do + 35° C 

 
Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami 
wewnętrznymi producenta i silnie zaleŜą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, 
otoczenia, podłoŜa, jakości uŜytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). 
 

 

Wymiary spoin:  
Uszczelnianie:  
Min. szerokość i głębokość fugi - 5 mm Zalecamy stosowanie zaleŜności:  
Szer. fugi w mm: 5 10 15 20 25 30 
Głęb. fugi w mm: 5 10 10 12 15 15 Przy fugach > 30 mm  
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Sposób u Ŝycia:  
Wszystkie podłoŜa muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare 
szczeliwa) 
PodłoŜa porowate, szczególnie przy duŜej wilgotności i wysokiej temperaturze otoczenia, zagruntować 
podkładem  
Aby uniknąć zabrudzenia brzegów spoin, a takŜe w celu uzyskania prostej linii, naleŜy osłonić okolice fugi 
taśmą maskującą, którą usuwa się natychmiast po obróbce fugi  
Produkt wyciskać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem dopasowanym do rodzaju opakowania. 
Bezpośrednio po aplikacji wygładzić powierzchnię fugi szpachelką zwilŜoną roztworem mydła lub detergentu i 
usunąć taśmę maskującą 
Daje się malować 24 godziny po nałoŜeniu.  
Czyszczenie narzędzi i podłoŜa benzyną lakową bezpośrednio po uŜyciu. 
 
Kolory:  
szary, biały 
Inne kolory na zamówienie. 

 

Opakowanie:  
Folia 600ml - 12 sztuk w kartonie 

 

Przechowywanie:  
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu,  

w temperaturze od + 5° C do + 25° C. 

Zalecenia BHP:  
Przy uŜyciu uszczelniacza przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:  
- unikać kontaktu ze skórą, 
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą, 
- moŜe wywoływać podraŜnienia oczu, w czasie pracy dobrze wietrzyć pomieszczenie,  
- chronić przed dziećmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowyŜsze dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz 
doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u 
naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak kaŜdy z 
uŜytkowników tego produktu powinien upewnić się na wszelkie moŜliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem 
produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia 
celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upowaŜnieni przedstawiciele nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego uŜycia 
produktu. 


