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лепило и уплътнител за фуги

Характеристики
UNIFLEX-PU е лепило и уплътнител за фуги. UNIFLEX-PU е еластичен 
еднокомпонентен полиуретан, който има адхезия към повечето 
материали и се втвърдява на въздух.

Може да се шлайфа и боядисва с 2К бои. За бои на основа синтетична 
смола е препоръчително тестване на малък детайл. Материала е силно 
устойчив на вода (също и морска), слаби концентрати на киселини и 
алкали , горива и минерални масла за ограничен период от време.
UNIFLEX-PU бял и сив може да пожълтият, ако са изложени на UV светлина.

Приложение
UNIFLEX-PU се използва за запълване и уплътняване на шевове 
и сглобки, и защита на заваръчни шевове от корозия. 

UNIFLEX-PU прави еластично връзка към метал (гол, грундиран 
или боядисан), стъклопласт, дърво, тухла и бетон.UNIFLEX-PU не
 е подходящ за смолисто дърво (пр. тик).

Данни за продукта
Химически свойства: 1К полиуретан
Цвят: бяло, сиво, черно
Втвърдяване: престояване при влажен режим
Плътност: 1.26 +/- 0.02 гр/см³

Образуване на кора при 23°C и 50% относителна влажност: приблизително 60 мин.

Не лепи прах при 23°C и 50% относителна влажност: приблизително 25-30 мин.

Температурна устойчивост: -40°C / +80°C

Термична устойчивост: 90°C

Временна: 1 ден: 120°C
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Краткотрайна: 1 час: 140°C

Втвърдяване при 23°C и 50% относителна влажност: прибл. 5мм/24ч
Твърдост по Shore A (DIN 53505): прибл. 55-60

Устойчивост на опън (DIN 53504): 2.0 +/- 0,1 N/мм²

Удължаване при скъсване (DIN 53504): ≥ 300%

Температура на насяне: +5°C до +35°C

Оптимална температура за основата и уплътнителя между 15°C и 25°C.

Химическа устойчивост:

Устойчивост към: вода, солена вода, варов разтвор, отпадъчни води, 

разредени киселини и алкални разтвори.

Временна устойчивост към: горива, минерални масла, растителни и 
животински мазнини
Не устойчив на: органични киселини, алкохол, концентрирани минерални 
киселини и разяждащи разтвори.

Работа с продукта
Потготовка на основата:

Повърхността трябва да е суха, чиста и обезмаслена. 

Температурата на основата трябва да бъде между 10 и 25°C. 

Извършете тест на материала, за да проверите адхезията към пластмаса и боя. 

Пробийте предпазното фолио в горния край на картуча и завийте накрайника.

Отрежете пластмасовия връх на накрайника до необходимия диаметър. 

Запечатайте картуча херметически, с много ограничен срок на годност.

UNIFLEX-PU може да се оформя или разнася след кратко време за втвърдяване
 без да се скъса. 

Може да изполвате навлажнен апликатор или ръкавици, за да разнесете 
по-лесно.

Лепило:

Нанесете с шпакла или директно от картуча в зависимост от 
материалите, които се опитвате да залепите.
Двете части могат да се слепят и наместят до 10 минути, след това трябва да се 
притиснат една към друга. 

Препоръчва се частите да останат притиснати до пълно втвърдяване.
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Боядисване:

Uniflex PU може да се боядисва с повечето конвенционални бои. Трябва да се 
тества боята след като уплътнителя се втвърди напълно, особено при емайл, 
който има нужда от печене.

Внимание не гъвкавите бои ще намалят еластичността на лепилото, попречат на 
движението на сглобките и да доведе до напукване на уплътнителя и боята.
Подходящи са бои на PVC основа и бои, които съхнат на въздух без печене.
Смоли на маслена или алкидна основа не са подходящи за нанасяне върху 
Uniflex PU.

Uniflex PU се втвърдява при влажен режим. При ниски температури 
съдържанието на влажност във въздуха е по-малко и втвърдяването става 
по-бавно.

Uniflex PU трябва да е добре изсъхнал, за да се боядисва. 
Задължително тествайте на малък детайл.
Срок на годност
Срокът на годност на Uniflex PU е 12 месеца в затворена оригинална опаковка
 при 5° до 25°C на сухо и хладно.

Съхранявайте далеч от източници на топлина.

Copyright VOSSCHEMIE

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.


