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PU уплътнител
с висок модул на еластичност

Описание
GLOBUS PU-уплътнителят е висококачествен еднокомпонентен уплътнител с висок модул на еластич-
ност, втвърдяващ се под въздействие на влага, подходящ за употреба както на закрито, така и на от-
крито.

Област на прилОжение
GLOBUS PU-уплътнителят може да се използва за закрепване на первази, прагове и други, уплътняване и 
свързване на различни съединения и елементи от алуминий, стомана, дърво, бетон, тухли и др.

Указания за УпОтреба
Повърхността трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена. Нанасяйте в отделни точки или ивици. Докато 
закрепвате, прилагайте достатъчен натиск, за да постигнете добро свързване на детайлите. Ако е 
необходимо, закрепените детайли трябва да се подпрат за 1 час. Относително тежките материали 
(над 8 кг/м) може да изискват подпиране за 8-15 часа. Само напълно втвърден уплътнител може да се боя-
дисва. Използвайте дисперсни (акрилни, винилни) бои, които залепват за уплътнителя. Преди нанасянето 
на боята направете тест за боядисване. Движението на съединението може да причини напукване на 
боядисаната повърхност.

Почистване:

Преди уплътнителят да е изсъхнал, почистете материала, който трябва да се уплътни и инструменти-
те с уайт спирт. Отстранете засъхналия уплътнител механично.

технически данни

Свойство Условие ISO Стойност

Изсъхване на повърхността
23°С при 50% относителна 
влажност

= 45 min

Пълно втвърдяване
24 часа при 23°С и 50% 
относителна влажност

=> 3 mm

Температура на нанасяне +5°С <= T <= +40°С

Плътност 1.3 g/cm3
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Свойства на втвърдено съединение

Свойство Условие ISO Стойност

Твърдост А по Шор 35-40

Модул на еластичност 100% при удължаване ISO 8339 0.35-0.45 Mpa

Якост на опън ISO 8339 0.60 Mpa

Еластично възстановяване ISO 7389 > 70%

Подвижност на съединението ISO 8339 250%

Удължаване при скъсване 25%

Температурна устойчивост -20°C <= T <= +80°C

Покривна способност (за 600 ml)

Дълбочина на съединението 
(mm)

Ширина на съединението (mm)

4 6 8 12 20

4 36.7 25.1 18.7 12.5 7.3

6 16.6 12.5 8.3 5

8 9.2 6.1 3.6

10 5 6.1

химическа УстОйчивОст
Устойчивост към вода, препарати, масла, въглеводороди, киселини и разредени алкали. Тъй като полиуре-
таните са чувствителни към ултравиолетови лъчи, цветовете може да се променят с течение на вре-
мето. Тази промяна касае само външния вид и не оказва влияние на механичните свойства на втвърдения 
продукт.

цвят
Сив

ОпакОвка
Тръбно фолио, 600 ml. 

УслОвия за съхранение
Да се съхранява в добре проветрявано помещение при максимална температура от +30°С  

срОк на ГОднОст
12 месеца от датата на производство.

Описание на ОпаснОстите
Съдържа полиизоцианати.
Избягвайте контакт с кожата и очите. При контакт с очите изплакнете обилно с вода и незабавно 
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потърсете медицинска помощ. Използвайте само в добре проветрявани помещения. Да се пази 
далеч от достъп на деца.

R42 Възможна е чувствителност при вдишване.

S2 Да се пази от достъп на деца.  

S23 Да не се вдишва газа/парите.

S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

S45
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и 
когато е възможно да се покаже етикета.

ВРЕДЕН


