
             Продуктова Информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

♦ Силно дълготрайно
свързване

♦ Отлична устойчивост на
ултравиолетови лъчи

♦ Добра адхезия с много
повърхности – цимент,
теракота, фаянс,
анодизиран алуминий,
метали, дърво и др.

♦ Лесен за работа
♦ Готов за употреба

MasterSil PU40
Еднокомпонентен полиуретанов

уплътнител за разширителни фуги

ОБЩО ОПИСАНИЕ

MasterSil PU 40 е еднокомпонентен, еластомерен
полиуретанов уплътнител за разширителни
строителни фуги.

Тестов доклад: СЕВТР залепване на плоскости в
съответствие със стандарта NF P 85-611 и 85-610.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 Залепване на плочи и керемиди
 Залепване на дървени плоскости и панели, ламинирани
плоскости, OSB плоскости, интериорни декорации

 Съединяване и уплътняване на стоманени конструкции в
строителството

 
Залепване без помощта на грунд върху широк диапазон
строителни повърхности., като: цимент, теракота, фаянс,
анодизиран алуминий, метали, дърво и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Време за образуване на
повърхностна кожа

(23C, 50%HR) 45

Скорост на втвърдяване в
мм.

За 24ч. (23C, 50% HR) ≥3

Температура
-  на приложение
-  на работа

+5˚С≤Т≤+40˚С
-20˚С≤Т≤+80˚С

Температура
- на приложение
- на работа

+5˚С≤Т≤+40˚С
-30˚С≤Т≤+80˚С

Относително тегло 1,3 g/cm3

ТЕСТОВИ ДОКЛАДИ
При нанасяне на една ръка

Твърдост по Шор А DIN 53505 34 – 40

Коефициент при 100% ISO 8339 0.35 – 0.45 Mpa
Удължаване при скъсване ISO 8339 250%
Съпротивление при
разрушаване

ISO 7339 0.60 Mpa

Способност за
преместване

25%

Еластично възстановяване ISO 7389 >70



ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Към вода, почистващи средства, случайни
разливи на масла и въглеводороди,
случайни разливи на киселини и
разредени основи. Поради
чувствителността на полиуретаните към
ултравиолетовите лъчи, прозрачните
цветове може да се променят с времето.
Тази промяна е само естетична и не
влияе на механичните свойства на
втвърденият продукт.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Премахнете механично или ръчно с четка
всички излишни частици (ръжда, прах,
отчупен цимент, трошен камък, недобре
прилепнал слой боя и др.).
Повърхността трябва да е чиста, суха и
свободна от прах, грес или остатъци. За
приложение върху бетон първо изчакайте
той да се втвърди и стабилизира
(минимум 4 седмици). Необходим е
предварителен тест, ако продуктът ще се
използва върху силиконизирани плочи.
Отговорност на потребителите е да
проверят съвместимостта с повърхността
що се отнася до адхезия, химическа
съвместимост или образуване на петна
(ако е необходимо, направете
предварителен тест).

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Положете уплътнителя на точки или
ивици. Полагайте като непрекъсната
ивица с достатъчно натиск за правилно
запълване на фугата. Ако е необходимо,
притискайте частта на място по време на
първите часове на изсъхване. Тежки
материали с тегло над 8 кг/м2 трябва да
се поддържат през първите 8 до 15 часа.
Почистете материалите с бял спирт преди
изсъхването им. Отстранете изсъхналия
уплътнител като го изстържете. Фугата
може да се боядисва след като е напълно
изсъхнала. За предпочитане е да се
използват дисперсни бои (акрилни,
винилни) и да се направи предварителен
тест. Движение на фугата може да
доведе до пукнатини на боята.

УПОТРЕБА
Дълбочина
на фугата

(в мм)

Ширина на фугата (в мм)

4 6 8 12 20

4 19 13 9,7 6,5 3,8

6 8,6 6,5 4,3 2,6

8 4,8 3,2 1,9

10 2,6 1,6

ОПАКОВКА
Картуш 310 мл. 25 картуши в

кашон
48 кашона в

палет

Фолио опаковка тип
“салам” 600 мл.

20 “салама” в
кашон

30 кашона в
палет

СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ
Бял, Сив, Тъмносив, Керемиден, Черен

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Информацията за здраве и безопасност
при работа, не се съдържат в този
документ. Преди работа с продукта
прочетете “Лист за здравна безопасност
на продукта” и етикета на продукта.

СРОК ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство, в
оригинална неотворена опаковка и
защитен от влага.
Съхранявайте в добре вентилирано
помещение при максимална температура
30˚С, на не пряка слънчева светлина.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ РАБОТА, НЕ СЕ СЪДЪРЖА В ТОЗИ
ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ РАБОТА С ПРОДУКТА
ПРОЧЕТЕТЕ “ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ” НА
ПРОДУКТА И ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ –
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Информацията съдържаща се в този документ се
предлага с добро намерение и се счита за точна.
Така или иначе, поради факта, че употребата на
нашите продукти е извън наш контрол, тази
информация, не трябва да замества тестовете които
всеки клиент трябва да проведе за да се увери в
годността на продукта за даденото приложение.
Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря
на търговската спецификация валидна в момента на
доставката. Единственото възможно обезщетение
при неспазване на това условие е възстановяване
на покупната цена или замяна на продукт доказано
различен от гарантираното. Продавачът отказва
всякаква изразена или подразбираща се гаранция за
пригодността на продукта за специфична употреба
или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви
осигури определено, надлежно подписно
потвърждение за пригодността за дадена употреба,
той  отхвърля всякаква отговорност за случайни или
произтичащи от тази употреба щети. Препоръките
за употреба няма да се разглеждат като подбуда за
нарушаване на патентни права.


