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ALKAMAZÁSI TERÜLETEK  

  

Az MFiX PU40 nedvességre keményedő egykomponensű tömítőanyag.  

Poliuretán alapú, amely rugalmas és ellenáll a legtöbb anyagnak, nagyon jó tapadást biztosítva.  

Használható külső vagy belső kötések és tömítések, tágulási hézagokhoz (ipari padló, garázs, 

raktár).  

  

A termék felhasználható járdatömítő anyagként, mint a beton vagy cement-esztrich. Nehéz 

anyagok esetében, mint a PVC, a nyers alumínium, lakkozott fém, végezzen előzetes 

vizsgálatokat, annak meghatározására, hogy a felület-előkészítése szükséges-e.  

  

Az MFiX PU40 jelölése az alábbi alkalmazási területre vonatkozik: "Gyalogos járdák beltéri és 

kültéri alkalmazásokhoz használható hideg éghajlat szerint Norm EN 15651-4 (PW EXT-INT 

CC) "primer EMFIPRIM 2001. beton. 

  

MŰSZAKI JELLEMZŐK  

  

Anyag jellege  Nyúlós  

Szín  Szürke, fehér, fekete  

Viszkozitás  Brookfield RVT / spindle 7 / 5 rpm : approx. 

50,000 mPa.s  

Sűrűség 20 °C  1.15 ± 0.02  

Alkalmazási hőmérséklet  5-35 °C-on  

Bőrösödési idő 23° C és 50% HR  kb. 60 perc  

A kötési idő 23 °C-on 50% HR  4 mm / 24 h  

Shore A keménység (belső módszer IT- 20 

után az ISO 868-3 másodperc)  

Kb. 40  
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Modulus 100% (ISO 8339)  Kb. 0,4 MPa  

A szakadási nyúlás (ISO 8339)  > 500%  

Hőállóság  -40 °C - +90 °C  

Ellenállóság híg savak és lúgoknak  Átlagos  

UV ellenállás  Jó  

Víz és a só ellenállás  Kiváló  

Kompatibilitás festékekkel  Vízbázisú: igen  

Oldószer alapú: vizsgálatokat végezzen előre  

  

  

HASZNÁLATIÚT MUTATÓ  

Az aljzat legyen tiszta, egyenletes, száraz, por-, olaj-, zsír- és minden szennyeződéstől mentes. 

Ha szükséges, végezzen javítási munkákat, majd távolítson el minden port. Ne használja friss 

bitumenes aljzatokon, mert az olaj kicsapódhat!  

  

Szükség esetén (nehéz felület, nedves aljzat vagy nagy forgalomnak kitett felületen), alkalmazza 

a primer EMFIPRIM 2001 és hagyja szárazon 15 percig.  

  

- Használjon, a fugában hézagkitöltő PE. habot  

  

- Figyeljen a szélesség / mélység arányra.  

  

Felhasználható 10-35 mm széles illesztések kitöltéséhez.  

  

Az oldószerek használatakor törekedjen eloltani minden gyújtóforrást, és kövesse a biztonsági és 

kezelési utasításokat.  

  

FELHORDÁS  

Az MFiX PU40 felhordását végezze kézi vagy pneumatikus pisztollyal.  

  

Ne érintkezzen az anyag még meg nem kötött MS, hibrid PU vagy szilikon tömítőanyaggal, 

valamint alkoholokkal a kötési ideje alatt.  
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TISZTÍTÁS  

  

A szerszámok tisztításához, amennyiben még nem kötött meg az anyag, használja az Emfinet 683 

terméket, MEK-et vagy acetont. Teljes kötés után kizárólag mechanikailag lehet eltávolítani az 

anyagot.    

 

  

ANYAGSZÜKSÉGLET   

 

200-500 g/m2 anyagoktól függően  

  

  

TÁROLÁS  

  

Bontatlan csomagolásban, 25 °C hőmérséklet alatt száraz helyen: 12 hónap  

  

Hideg időben, használat előtt akklimatizálja a terméket szobahőmérsékleten.  

  

 

KISZERELÉS  

  

600 ml fóliás hurka  

  

  

MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A 

FORGALMAZÓNÁL ELÉRHETŐ!  


