PERFECT SEAL
UNIVERSAL SILICONE N
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI
-

Nuolat elastingas, sudaro sandarią siūlę.
Universali paskirtis.
Atsparus UV spinduliams, oro sąlygoms ir
vandeniui.
Atsparus pelėsiams.

PREKĖS APRAŠYMAS
„Perfect Seal Universal Silicone N“ yra universalus neutralus
silikonas, specialiai sukurtas patvariam elastingam
besiplečiančių siūlių sandarinimui betono, plytų, slankių
pertvarų konstrukcijose, įstiklintose sistemose, virtuvėse,
vonios kambariuose, dušo kabinose, taip pat tinka
pramoniniam naudojimui.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pagrindinė medžiaga

Neutralusis oksimas

Srautas

wg DIN EN ISO 7390: < 2
mm

Pailgėjimas lūžio metu

500%

Plėvelės formavimasi

8 minučių

Kietėjimo laikas

2 mm /24h valandos

100% modulis

wg ISO 8339: 0,25 MPa
(N/mm²)

Kietumas A pagal Šorą

wg DIN EN ISO 868: 17

Metalai, akrilas, emalis, keramika, stiklas, betonas, akmuo,
tinkas, medis, laminuoti paviršiai, dervos, PU, PVC ir kiti.

Atsparumas temperatūrai

nuo -40 °C iki +120 °C

PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Taikymo temperatūra

nuo +5 °C iki 40 °C

Jungties paslankumas

+/- 25%

Tankis

wg DIN EN ISO 1183-1:
0,96 g/ml

Tempimo stipris

wg DIN 53504 S2: 0,80
MPa

PASKIRTIS
Betoninių ir mūrinių statybinių elementų besiplečiančioms
siūlėms sandarinti, durims, langams, stogams, virtuvėms ir
vonios kambariams sandarinti. Skirta naudoti tiek pastatų
viduje, tiek išorėje.

PAVIRŠIAUS/PAGRINDO SUDERINAMUMAS

Taikymo temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir
pagrindo). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, sausi, be
riebalų ir dulkių. Išvalykite pagrindus „Bostik Cleaner“
priemone. „Perfect Seal Always Clean“ puikiai prilimpa,
nenaudojant grunto, prie daugumos neakytų pagrindų.
Akytus pagrindus reikia paruošiamai apdoroti „Bostik
Universal Primer“ gruntu. Prieš tepdami, visada patikrinkite
sukibimą.

SERTIFIKATAI
NAUDOJIMO NURODYMAI

Nupjaukite tūbelės antgalį virš sriegio, kad pjūvis sudarytų
35°/45° kampą su siūle ir atitiktų siūlės plotį. Prisukite
antgalį prie tūbelės galiuko. Tam, kad darbas būtų lengvas
ir švarus, apsaugokite siūlės šonus dažymo juosta. Užtepę
hermetiką, iškart nuimkite juostą. Apipurkšite šviežią
hermetiką „Apply Bostik Smoothing Spray“ purškalu.
Suformuokite siūlę „Bostik Perfect Seal“ mentele. Užtepę
hermetiką, per 8 minutes vėl apipurkšite siūlę ir išlyginkite
hermetiką.

SIŪLĖS MATMENYS
Tam, kad siūlė sugertų judesius, reikia laikytis teisingų
matmenų santykių. Minimalus siūlės plotis yra 5 mm.
Bendra taisyklė nustatant siūlės gylį nuo 5 mm iki 10 mm
yra 1:1 santykis. Platesniems nei 10mm siūlėms yra
taikytina ši formulė: (plotis + 6) : 3. Taigi, jei siūlės plotis
yra 15 mm, vadinasi, jos gylis skaičiuojamas kaip (15 + 6)
: 3 = 7 mm.

-

A+ French VOC Regulation
ASTM C-920 ISEGA
EN 1026/EN1027
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS1
DIN 18545-E

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS
„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką
jo prekė atitinka savo specifikacijas.

ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ
Art. Nr. / spalva

Tipas

12013883 / Skaidri

Tūbelė 280ml

12013884 / Balta

Tūbelė 280ml

12013885 / Pilka

Tūbelė 280ml

TECHNINĖ PAGALBA

TAIKYMAS
Rankinis klijų spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis klijų
pistoletas.

+31 (0)162 491 000

IŠEIGA
Apytiksliai 15 metrų ilgio 5mm skersmens juosta.

VALYMAS
Nesustingusią medžiagą galima nedelsiant pašalinti
naudojant
„Bostik
Cleaner“
priemonę.
Kruopščiai
nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu. Nesustingusią
medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu.

APRIBOJIMAI
Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštoms plastmasėms,
neopreno ir bituminiams pagrindams.
Medžiagos spalva gali kisti tamsiose vietose ir dėl
chemikalų poveikio.

LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT
Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje,
temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas
sudaro iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Po
naudojimo išspauskite iš tūbelės apie 2 cm medžiagos ir
leiskite išdžiūti. Prieš vėl naudodami tūbelę, pašalinkite iš
antgalio sukietėjusią medžiagą. Prekę galima naudoti ne
ilgiau kaip 6 mėnesius po atidarymo.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius)
esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši
informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio
dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims,
atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“
įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra
nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar
netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo
arba netikslumo. Be kitko, tai liečią neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių
dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo,
tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento
redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl
šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš
panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame
dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą
informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad
įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime
įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančiu saugojant ir
gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos
prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų
Nyderlandų prekybos rūmuose.

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti
saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti
„Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami
pareikalavus.

Bostik Benelux, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands
Tel.: +31 (0)162 491 000
Email: customerservice.benelux@bostik.com
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