JELLEMZŐK

BRIK-CEN PM 35

A Brik-CEN PM-35 kiváló minőségű egykomponensű polimer alapú, hibrid
tömítőanyag.(Módosított PU). Kémiailag semleges és teljesen rugalmas, nagy ragasztó erejű.
Szilikon, izocianát és oldószere mentes összetétel.
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Speciálisan kifejlesztett ragasztó és tömítő, EPDM gumik egymás közötti ragasztásához és
minden egyéb típusú építkezésnél felhasznált anyagokhoz, mint a beton, tégla, természetes
kő, fém, kerámia, fa, üveg, stb ... Belső és külső felhasználásra egyaránt alkalmas.
Használható nedves felületeken és víz alatt is.
Ideális EPDM membrán tetőfedéshez, játszótéri padlókhoz, gumi padló csúszásgátló, PVC
stb.

Univerzális használatra alkamas tömítő és / vagy rugalmas ragasztóként, minden típusú
anyagokhozaz építőiparban és az iparban: illesztések közé előregyártott elemekhez,
kovácsolás, vízelvezető csatornák, horganyzott lemez, vas vagy nemvasfémek, napelemek,
lakókocsik vagy teherautók elemek , klíma vagy hűtő ragasztáshoz egyránt alkamas. Kíváló
tapadást biztosít betonon, téglán, fán, természetes vagy mesterséges kövön, kerámián, üvegen,
fémen: alumíniumon, vashoz, cinkhez, horganyzott, stb legtöbb hőre lágyuló (PVC, EPDM,
kivéve a polietilén vagy teflon), vagy hőre keményedő műanyaghoz.
Amennyiben szükséges a tömítő anyag festése vagy lakkozása, javasolt a bőrösödési időt
követően megtenni, ami +/-30 perc. Előzetesen mindig ajánlott próbát végezni és rugalmas
festékanyagot használni.
A termék ellenáll az öregedésnek, az időjárásnak, a hőmérséklet változásoknak és az
ózonnnak. Jó tűrőképességű a vegyi anyagokkal szemben.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
Nem kötött termék esetén:

TULAJDONSÁGOK
Fajsúly
Állag
Szárazanyag- tartalom
Felhasználási hőmérséklet
Bőrösösédsi idő
Száradási idő
Modulus 100%
Szakítószilárdság (nyúlás)
Szakadási (nyúlás)
Keménység
Hőállóság

BRIK-CEN PM 35

EGYSÉG
g/ml
%
ºC
perc
mm/nap
N/mm2
N/mm2
%
Shore A
ºC

ÉRTÉK
1,55
paszta
>98
+5ºC to +40ºC
40 at (20ºC)
2 mm at (20ºC)
0.55
1.15
400
35
-40 to 90

Kémiai vegyszerekkel szembeni ellenállás:

Jó ellenálló a vízzel, alifás oldószerekkel, ásványi olajokkal, zsírral, hígított szervetlen

savakkal, lúgokkal. Gyenge ellenállás aromás oldószerekkel, koncentrált savakkal, klórozott
hidrogénnel.
FELHASZNÁLÁS:

Az alkalmazni kívánt felület legyen szilárd és tökéletsen tiszta . Nedves eflületen
alkalmazható.

Tömítőként: kinyomópisztoly segítségével figye fel a felületre folyamatos csíkot képezve,
elkerülve a
buborékképződést. Azután.szappanos vízben benedvesített spatulával kenje el.

Ragasztóként: vigye fel folyamatos csíkban vagy pontokban, attól függően, hogy mekkora
méretet szeretne ragasztani.
A meg nem kötött terméket lehet tiszítani.
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TÁROLÁS:

BRIK-CEN PM 35

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.

Hűvös és száraz helyen, + 5 ° C és + 35 ° C közötti hőmérsékleten.
SZAVATOSSÁGI IDŐ:

Eltarhatóság : gyártási dátumtól számítva 18 hónap.
CSOMAGOLÁS:

290 ml kartus/12 db egy dobozban
600 ml fóliás/12 db egy dobozban
Szín: fekete
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