
   Продуктова информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Лесен за използване
• Температурна

устойчивост в широк
диапазон

• Отлична адхезия към
слабопорьозни и
непорьозни
повърхности

• Добра
водоустйчивост

• Може да се боядисва
• Може да се използва

за ремонт на
автомобилни
каросерии.

• Абсолютно
безвреден за човека и
околната среда

MasterFlex® Roof & Gutter
Бутилов уплътнител за покриви и

улуци

ОПИСАНИЕ

MasterFlex® Roof & Gutter е еднокомпонентен еластомерен
уплътнител на базата на полибутен (синтетична гума –
бутил) и растителни масла.

УПОТРЕБА

MasterFlex® Roof & Gutter е предназначен за уплътнение и
ремонт около метални тръби, улуци, покривни прозорци и
съединения. Подходящ за фуги и пукнатини със слабо
движение и без мехнично натоварване. Може да се използва
за ремонт на автомобилни каросерии и като подложка за
вътрешно единично остъкляване. След изсъхване е устойчив
на температури от -20о С до +75о С. Може да се боядисва.

ВЪНШЕН ВИД

Цвят: черен

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Външен вид Черна паста със слаб мирис
Плътност при +20о С 1,75 ±0,05
Съдържание на
конвенционални твърди
вещества (EN 827)

> 98%

Огъване (ISO 7390) < 2mm
Температура на полагане От +5о С до +40о С
Повърхностно втвърдяване
при +23о С и 50% влажност

< 48 h

Температурна устойчивост От -20о С до +75о С след изсъхване
Устойчивост на вода и солена
мъгла

Добра, в случай на кратка експозиция

Съвместимост с бои Да, след повърхностно втвърдяване
Чистител White spirit

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи, обезпрашени, без
следи от мазни петна или други замърсявания, които биха
могли да въздействат неблагоприятно на ефективността на
залепване. Ако повърхностите трябва да се почистят,
използвайте подходящ препарат според вида на основата и
замърсяването.
Проверете съвместимостта на използвания разтворител с
повърхностите.



Внимание: когато използвате
разтворители, отстранете всички
запалими материали и източници на огън,
и внимателно следвайте инструкциите за
безопасност и манипулиране на
производителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Температурата на околната среда и
повърхностите трябва да е между +5°C и
+40°C.
При работа в хладно време, съхранявайте
опаковката при температура +20о С преди
употреба.
Препоръчителен размер на фугите при
покривни прозорци и съединения:

- Дълбочина 6 mm, широчина от 4
до 8 mm

- Дълбочина 8 mm, широчина от 10
до 12 mm

За по-добър дизайн и по-добра
устойчивост, при ъглови фуги
използвайте прекъсваща залепването
лента и обработете механично фугата,
като и придадете вдлъбната форма за по-
добро стичане на водата. Виж фиг.1

Фиг.1

Ключови моменти Забележка
1. Размери А и B трябва
да бъдат минимум 6mm

1. Размерите А и В са
по-малки от 6 mm

2. Трябва да се положи
прекъсваща залепването
лента или поддържащо
въже, ако се предполага
движение на фугата

2. Фугата е неправилно
обработена (не е
вдлъбната) навътре

3. Фугата трябва да бъде
обработена като се
вдлъбне повърхността
на уплътнителя навътре
4. Размерът С трябва да
бъде най-малко 6 mm
5. Минималната
дебелина на
уплътнителя е 3mm

3. Липсва прекъсване на
залепването или
поддържащ материал,
затова фугата няма да
поеме движения

При фуги с дълбочина над 8 mm,
използвайте поддържащо въже. Виж
фиг.2

Фиг.2

Ключови моменти Забележка

1. Размери С трябва
да бъде най-малко
6mm
2. Отношението А:В
трябва да е минимум
2:1.

1. Дълбоко положения
уплътнител няма да има
същата възможност за
движение, като
правилно
проектираната фуга

3. Вдлъбнато
обработена
повърхност на фугата.
4. Размер В се
препоръчва да е
максимум = 10mm
5. Размер А максимум
= 12 mm

2. Бавно втвърдяване
дължащо се
прекомерната
дълбочина на
уплътнителя

Не се препоръчва използване при
покривни отводнителни системи с голяма
дължина и линейни разширения над 5%,
които могат да предизивкат напукване на
уплътнителя.
MasterFlex® Roof & Gutter се нанася с
пистолет за уплътнители.

ОГРАНИЧЕНИЯ

MasterFlex® Roof & Gutter не е
подходящ за основи от PE, PP, PTFE,
битум или силнопорьозни основи

РАЗХОД

Размер на фугата
Широчина х Дълбочина

(mm)

Дължина на уплътнението
(m)

4х6 12,9
6х6 8,6
8х6 6,4
10х8 3,8
12х8 3,2



СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА
ГОДНОСТ

12 месеца, при температура между +5о С
и +25о C, в затворена оригинална
опаковка.

ОПАКОВКА

Пластмасова опаковка: 310 ml.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНА
РАБОТА НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ В ТОЗИ
ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ РАБОТА С
ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОДУКТА,
ЛИСТИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И
ЕТИКЕТИТЕ НА ОПАКОВКИТЕ ЗА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА
УПОТРЕБА, ФИЗИЧНИ И
ЗДРАВОСЛОВНИ ОПАСНОСТИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА –
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. Единствената гаранция на
продавача е, че продуктът 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 изрично 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.


