Műszaki adatlap

ISOMASTIC-A
Elasztoplasztikus akril tömítőanyag
Leírás

Használati Utasítás

Az ISOMASTIC-A egy egykomponensű
elasztoplasztikus tömítőanyag, amely
oldószermentes, és akril műgyanta alapú.
Jellemzői:
 Ellenáll a hőingadozásnak -20οC és
+70οC között.
 Kitűnően tapad a legtöbb építőanyag
felületéhez.
 Kötés után festhető.
 Fagyálló.

1. Felület
A felület legyen por és szennyeződés,
mentes,
stb.
Hajszálrepedések
tömítésekor
tágítsuk
ki
a
rést
vágószerszámal
(pl.
véső)
vagy
vágókoronggal minimum 3 mm szélesre.
A kitágított repedést tisztítsuk ki ecsettel,
vagy drótkefével, majd fújassuk ki a port.
A felület szennyeződésének elkerülése
érdekében a hézagszélekre ragasszunk
papírragasztót, és rögtön tömítés után
távolítsuk el azokat (még a bőrképződés
előtt).

Felhasználási területek
Az ISOMASTIC-A alkalmas vízszintes és
függőleges hézagok tömítésére bel- és
kültérben egyaránt. Alkalmazható olyan
felületeken, mint beton, vakolat, falazat,
fa, kő stb. Felhasználható vakolati
hajszálrepedések tömítésére, falba épített
fa és fém nyílászárók , párkányok,
küszöbök stb. réseinek kitöltésére. Az
anyagot a fagy nem károsítja, és 8 %
méretdeformációt
tűr
el.
Nem
alkalmazható mozgó felületek, vagy tartós
vízterhelés alatt álló helyek hézagainál
(víztartályok,
ciszternák),
vagy
bitumenezett felületen.
Műszaki adatok
Bázis:

akril polimer

Színek:

fehér, szürke

Bőrképződés:

10-15 perc után

Kötési idő:
8-10 nap
5mm
tömítővastagságnál, környezeti
hőmérséklettől függően.
Keménység a SHORE A skála szerint: 25±3

2. Alkalmazás
Helyezze a tubust egy kinyomópisztolyba,
Vágja le ferdén a hegyét, így az nem
csúszik bele a hézagba, hanem
a
széleken csúszik. Vigyük fel a szilikont a
hézag mentén 450 –os szögben döltve.
Amíg friss a szilikon, simítóvassal szintbe
hozhatjuk.
A szerszámok tisztítása: A szerszámokat
azonnal mossuk le vízzel, amíg friss az
anyag.
Ha
már
megkötött,
csak
mechanikusan tisztítható.
Anyagszükséglet
 10mm x 10mm hézagnál:
1 tubus / 2,8 m hézaghosszúsághoz.
 5mm x 5mm hézagnál:
1 tubus / 11,2 m hézaghosszúsághoz.
Csomagolás
Az ISOMASTIC-A 280 ml-es patronos
kiszerelésben kapható.

Tárolás
Gyártási időtől számított legalább 18
hónap, száraz, fagymentes helyen.
Megjegyzés




Javasolt felhasználási hőmérséklet
legalább +150C.
A kötés első óráiban védjük a
nedvességtől.
Az ISOMASTIC-A nem káros az
egészségre,
használatakor
nem
szükséges külön óvintézkedés.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

