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Hibrid polimer tömítő ragasztó
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Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8           Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a
termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Egy oldalú, nedvességre kötő, többfunkciós. thixotróp alapú, tartósan rugalmas tömítő
ragasztó. Szilán végződésű STP polimer alapú termék. Magas nyers szilárdságú és rendkívül
gyors kötési idejű ragasztó. Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

Kifejezetten alkalmas építőiparba, hajó-és járműiparba, valamint légtechnikai
felhasználásokhoz.

Ajánlott továbbá előregyártott elemek, vas anyagok, lefolyók és horgonyzott elemek,
színesfémek, napelemek, lakókocsi és kamionok felépítményeihez, légkondicionálás és
hűtéstechnikai elemek tömítéséhez.

Jó tapadást biztosít téglához, fűrészáruhoz, betonhoz, természetes és műkőhöz,
alumíniumhoz, cink, vas és egyéb fémekhez és a legtöbb hőre lágyuló anyaghoz
(poliészterén, PVC, ABS, poliamid, erősített üvegszál, poliészter…)

PE,PP,PTFE, szilikon, bitumenhez és aszfalt kivonatokhoz nem ajánlott.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők Értékek
Típus szilán végződésű polimer
Állag thixotróp paszta
Kötési páratartalomra köt
Szín fehér, szürke, barna,fekete (más színekben is

elérhető kérésre)
Fajsúly 1.50 g/ml

Bőrösödési idő 23°C, 50% pára 8 perc
Kötési ráta 23°C, 50°% pára 2,0mm/1óra

Tárolási idő 18hónapgyártástólszámítva
Anyagterülés 0 mm

Felhasználási hőmérséklet +5°C és +40°C
Hőállóság -40°C +90°C

Szilárd anyag tartalom 98%( 2 óra 120°C)
Tisztítás oldószer

Szakítószilárdság DIN 53504  4,0N/mm2

Szakadási nyúlás DIN 53504  250%
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Modulus 100% DIN53504  2,3N/mm2

ShoreA keménység DIN53504  65 SHORE A

 Rendkívüli gyors tapadás
 Gyors kötőerő
 Könnyed felhasználás és anyagkezelés
 Tartós rugalmasság
 Állandó anyagtartás
 Függőleges és vízszintes használatra egyaránt alkalmas
 UV, hő- és öregedésálló
 Nincs elsárgulás
 Oldószer és szaganyag mentes
 Kültéri és beltéri felhasználásra
 Porózus és nem porózus felületekre
 Vizes és nedves felületeken is használható
 Festhető
 Rugalmas fedés

SZABVÁNY ÉS TANÚSÍTVÁNY

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A ragasztani kívánt felületeknek, tisztának, zsírtól mentesnek kell lenniük

FELAHSZNÁLÁS TÖMÍTŐKÉNT:

EN 15651-1 F EXT INT

025-DoP-2014

www.quiadsa.com

F: FACADES/EXT: Exterior/INT: interior

F: FACADES
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Használja kézi vagy pneumatikus kinyomópisztollyal, folyamatos csíkot képezve. Ügyeljen
arra, hogy ne kerüljön légbuborék a rendszerbe. A legjobb tapadás úgy érhető el, ha a
kinyomást követően a tömítő csíkot még a bőrösödést megelőzően simítsa el nedves
szappanos oldattal.

AZ ÖSSZEILLESZTHETŐ RÉSZEK MÉRETEI

A tömítő anyag kapacitásának megfelelő méretű felületeket lehet összeilleszteni, általában ez

5 és 25 mm között mozog. Az arány a szélesség és mélység között, az illesztés mélységétől
függ. Általánosságban 10 mm nagyobb illesztéseknél a mélység és szélesség között 1:2 arányt
kell tartani.

Kisebb illetéseknél kisebb arányt kell követni, 1:1 a javasolt. Padló illesztéseknél : 1:0,8

Szélesség (mm) 10 15 20 25
Mélység (mm) 8 8 10 12
Fedés (M) 3,75 2,5 1,5 1

FELHASZNÁLÁS RAGASZTÓKÉNT:

Sávosan vigye fel a ragasztani kívánt felület méretéhez arányos mennyiségben. Helyezze
nyomás alá az összeragasztott felületeket, az első percekben még van mód korrigálásra a
bőrösödést megelőzően. Javítás esetén helyezze ismét nyomás alá.

Teljesítmény/ kartus:

Illesztés: H=290/(SZ* M)

H: Hossz

SZ: Szélesség

M: Mélység

Ragasztó: +/- 12 méter 5mm ragasztóhoz

TISZTÍTÁS
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Friss szennyeződés oldószerrel eltávolítható. Megkötött anyag kizárólag mechanikailag
távolítható el.

MEGJEGYZÉSEK

A termék festhető és lakkozható. Ajánlott azonban a bőrösödést kivárni, mely az
anyagfelvitelt követő 20percen belül megtörténik.

Használjon műanyag ecsetet, mindig végezzen tesztet.

KÉMIAI ELLENÁLLÁS

Jó ellenálló képességű vízzel, alifás oldószerekkel, olajokkal, zsírokkal, higított savakkal és
alkáli anyagokkal szemben.

Gyenge ellenállás aromatizált oldószerekkel, koncentrált savakkal, klórozott
szénhidrogénekkel szemben.

KORLÁTOZÁSOK

Ne használja medencék, akváriumok, üvegek, bitumen és aszfalt kivonatú anyagok
tömítéséhez.

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁSÉS BIZTONSÁG

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból, melyet a forgalmazónál elérhet.

A legoptimálisabb eredmény érdekében célszerű a ragasztót fagytól védett,száraz5o C és 35°
C közötti hőmérsékleten tárolni és felhasználás előtt szobahőmérsékleten akklimatizálni. Ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak és ne tárolja 50o C feletti hőmérsékleten.

SZAVATOSSÁGI IDŐ: 18 hónap

CSOMAGOLÁS

 Kartus 290 ml, 12 db/doboz
 Tubus 125 ml/12 db/ doboz


