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MŰSZAKI ADATLAP
SELSIL ULTRA CLEAR – Egykomponensű hibrid tömítőanyag

TERMÉK LEÍRÁS

Az Ultra Clear egy egykomponensű, nedvességre keményedő, nagy teljesítményű, hibrid alapú
tömítőanyag.
Az Ultra Clear egy új generációs izocianát- és oldószermentes termék, amely ötvözi a poliuretán és a
szilikon tömítőanyagok mechanikai tulajdonságait.

TULAJDONSÁGOK

 Egyszerűen használható
 Környezetbarát
 Oldószer- és izocianátmentes
 Nem nyúlik / ereszkedik meg
 Nincs buborékképződés
 Időtálló, valamint ellenáll az időjárásnak és UV sugárzásnak
 Kivételes tixotrópia
 Ellenáll a vegyi anyagoknak
 Nagyfokú tapadóképesség
 Bármilyen festékkel festhető (beleértve a víz bázisú festékeket is)
 Nagyon jó tapadás a legtöbb építőanyaghoz

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az Ultra Clear alkalmas olyan anyagok szerelésére és összeillesztésére, mint például fém, alumínium, üveg,
műanyag és fa.
Rugalmas ragasztó- és tömítőanyagként használható az építőiparban beltéren és kültéren egyaránt.
Alkalmazható:

 Üveg- és fémszerkezetek csatlakozásához
 Kerámia- vagy mozaik csempe javítására
 Konyhai és fürdőszobai tömítésként (üveg, tükör ragasztásra)
 Kisebb lyukak kitöltésére, szivárgások megszüntetésére (akár víz alatt is)
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK ÉRTÉKEK
Bázis Szilán bázisú polimer
Sűrűség (ASTM D 1045–86) 1,02 ± 0,03 g/cm3

Nyitott idő (25°C, 50%-os relatív páratartalom) kb. 35 perc
Shore keménység (ASTM D 53505) 35±5
Szakadási nyúlás (DIN 53504) 300%
Rugalmasság 100% (DIN 53504) Modulus 0,8 MPa
Felhasználási hőmérséklet +5 °C és +35 °C között
Hőmérséklet ellenállás -40 °C és +90 °C között
Csomagolás hurka, kartus
Szín átlátszó
Polcidő 12 hónap +5 °C és +25 °C között tárolva

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az alkalmazott felület legyen tiszta, szilárd és száraz, zsír-, olaj- és pormentes.
Javasolt felhasználási hőmérséklet +5 °C és +35 °C között.
A terméket száraz, hűvös helyen tárolja.

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.
Gyermekektől távol tartandó! Kerülje a bőrrel való érintkezést!
A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos további
információért és tanácsokért olvassa el az aktuális anyagbiztonsági adatlapot, mely tartalmazza a termék
fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági adatait.


