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ALKAMAZÁSI TERÜLETEK

Az Emfimastic PU 60 HV az iparban és az autóiparban használt különféle anyagok
összekötésére/tömítésére fejlesztették ki. Alapozó nélkül jól tapad a leggyakrabban használt anyagok
(üveg, eloxált alumínium, fa lakkozott fém, beton, kő) felülethez. Nagy elaszticitása, kiváló
alakvisszanyerő képessége és nagy szakítószilárdága, jó időjárással szembeni ellenállása, valamint
könnyű feldolgozhatósága folytán sokrétűen alkalmazható.

Jellemzői:

A levegő nedvességtartalmával reakcióba lépve keményedik, nagy rugalmassági modulussal, nagy
viszkozitással rendelkező elasztomer tömítőanyag.

Műszaki tulajdonságok:
 Bázis: 1K poliuretán
 Fajsúly: 1,17
 Bőrképződés: (23 C, 50% R.H.) 55min
 Átkeményedési sebesség (23 C, 50% R.H.) 4mm/24h
 Alak visszanyerési tényező: >90%
 Shore A keménység: 55
 Szakadási modulus: (ASTM D 412): >300%
 Rugalmassági határ (ASTM D 412): 4Mpa
 Szakadási nyúlás (ISO 8339): 300%
 Zsugorodás: Ca.6%
 Hőállóság: -40C -+90%, rövid ideig 120C
 Foltosodás: nincs
 Időjárás állóság: kiváló
 Vegyszerállóság: enyhe savaknak, lúgoknak és víznek jól ellenáll
 Szín: Fekete, Fehér
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Tulajdonságok:

 Könnyű eldolgozhatóság
 Erős kötőerő szinte minden felületen, mint pl.: üvegszálas poliészter, fém és beton
 Gyors kezdeti ragasztóerő és kötési sebesség jellemzi
 Teljes kötés után tartósan elasztikus állagú
 Kiegyenlíti az egyenetlenségeket az alapfelületen
 Oldószer és szilikon mentes,
 Jó ellenálló képesség a kemikáliákkal szemben
 Rendkívül jó tapadás különböző építőipari felületekhez
 Kül- és beltéri használhatóság (korlátozottan UV álló)
 Festhető
 Kitűnő ellenállóság az időjárási tényezőkkel szemben.

Alkalmazások:

 Tömítésre és ragasztásra a fémszerkezetekhez
 Flexibilis tömítésre és szerkezeti ragasztásra
 Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozásoknál
 Támasztékot nem igényel, erős kezdeti ragasztó erő
 Erőragasztó, professzionális (ipari) területre
 Gépjármű, vontatmány, lakókocsi, hajó, repülő, és kötöttpályás járművek gyártásában

Javítás: saját anyagával

Felhasználás:

A kötési feletekről távolítsunk el minden szennyeződést por, formaleválasztók, olaj, rozsda, stb.)
Használhat alkohol bázisú tisztítószert. Mindig ellenőrizze, hogy a felület nem károsodik-e a
tisztítószertől, Fém tiszta felületeket, ha kell, kétszer töröljön át, majd szárítsa meg. Alumíniumot,
üveget, zsírtalanítása (pl.: acetonnal)

Csiszolás, mechanikus- vagy oldószeres tisztítás szükséges lehet. Ne használjuk 5 fok alatt. Hideg
időben tároljuk az anyagot használat előtt 20 fokon.
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ANYAGSZÜKSÉGLET

200-500g/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!


