
PU Seal

Poliüretan Mastik

Ürün tanımı :
Bostik PU Seal, poliüretan esaslı, çözücü içermeyen, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, üstün sızdırmazlık ve
yapışma özelliğine sahip, hava nemi ile kürlenen tek bileşenli izolasyon ve dolgu malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
· İnşaat sektöründe sabit aralıklar ve hareketli fugalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir,
· Prefabrik yapı elemanları arasında,
· İnşaat eleman ve bloklarında, çalışma ve oturma payı olarak açık bırakılan fugaların kapatılmasında,
· Binalarda, dekoratif veya konstruktif amaçla yapılan blok ve detaylar arasındaki boşlukların kapatılmasında,
· Balkon ve teraslarda, duvarla döşemenin birleşim yerlerinde,
· Köprü ayakları, baraj, tünel,beton yollar vb. inşaatlarda, fugaların doldurulmasında,
· Beton su depolarının çatlak ve aralıklarında, sulama kanallarının ek yerlerinde,
· Alüminyum, ahşap ve PVC doğramalarının montajında,
· Ayna yapıştırmada,
· Çatılarda, yağmur olukları ve yağmur suyu borularının bağlantı ve ek yerlerinde, anten ve baca diplerinde

sızıntılara engel olmak için kullanılır,
· Beton, sıva, taş, mermer, ahşap, alüminyum, sac, tuğla, emaye, seramik, vb. yüzeylere yapışır.
· Yüksek seviyede plastisize madde içeren, aşınmaya / çatlamaya dirençli olmayan plastik malzemelerde

kullanılmamalıdır

Özellikler :
· Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.
· Hacim kaybı olmaksızın uzun yıllar elastikiyetini korur.
· Sarkma yapmaz, yaşlanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
· Sıcaklık değişimlerinden (- 40°C ila + 80°C) ve bir çok kimyasal maddeden (seyreltik) etkilenmez.
· Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.

Teknik veriler :
Renk Beyaz, gri, siyah
Kopma kuvveti Mpa ≥ 1,8 kg / m2

Elastikiyet ≥ %250
Shore A sertliği 35 - 55
Yoğunluk, gr / cm3 1,30 ± 0,05
Yüzey kuruma (23°C ve %55 bağıl nem) ~ 45 dakika
Setleşme süresi (23°C ve %50 bağıl nem) Ortalama 3 mm / gün
Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası
Çalışma sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arası

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama öncesi hazırlık :
· Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
· Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.
· Gereken hallerde kapalı haldeki kartuşlar bir su kabında 10 - 20°C’ye kadar ısıtılabilir.
· Kaplanmış yüzey uygulamalarının (örneğin, hidrofobik cepheler) uygunluğun bir ön kontrolünün yapılması

gereklidir.
· Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuşatıcı maddeden dolayı bir yapışma kaybı mümkün olabilir.
· Dolgunun düzgün olması için her iki kenara bant çekilebilir.

Uygulama :
· Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır.
· Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş tabancaya takılır.
· Tabancaya, altındaki metal kapak çıkartılıp takılır.
· Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan doldurulması gerekir.
· Sosis ambalajı bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya yerleştirilir.
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· Daha sonra başlık somunu tabancanın silindirine vidalanır.
· Derzlere PU Seal sıkıldıktan sonra, yüzeyi hemen spatula veya ıslak sünger ile düzeltilir.
· Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır.
· Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
· Uygulamanın - 10°C'nin üzerinde ve + 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir.
· Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz.

Uygulama sonrası temizlik :
· Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dak içinde sanayi benzini (white sprit) veya alkolle temizlenmelidir.
· Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Sarfiyat :
Birim alan: 0,250 - 0,50 lt / m2

Kartuş içeriği: 5 mm çaplı, toplam 15 metreye çekilebilir

Ambalaj :
300 ml alüminyum kartuş / kolide 25 adet
600 ml sosis / kolide 20 adet

Depolama :
· Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
· Ahşap paletler üzerinde + 10°C ile + 25°C’de serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
· Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 4 koli istiflenmelidir.
· Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.


