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DENSOLASTIC®-KU

mišinys. Hermetikas yra laikinai atsparus 
dyzelinui, taip pat atsparus šalčiui ir kelio 
druskoms.

Rankiniu būdu pritaikomas, visam laikui elastingas, slopinantis vibraciją ir triukšmą šaltas hermetikas

Aprašymas

Taikomas kelio šulinių dangčiams ir 
panašioms konstrukcijoms.

DENSOLASTIC®-KU  dviejų komponentų 
poliuretano pagrindu, ypatingai elastingas 

Naudojimas
DENSOLASTIC®-KU naudojamas 
vibracijos ir triukšmo slopinimui užtikrinti.

Produkto savybės
n Mažina vibraciją

n Atspari cheminiams ir mechaniniams veiksniams 

n  Visada elastinga

n  Ilgalaikis atsparumas temperatūrai
nuo -20 ° C iki +70 ° C (-4 ° F iki +158 ° F) 
n   Atspari vandeniui, druskos tirpalui (10%), 
natrio hidroksido tirpalui (5%) ir variklio 
alyvai (SAE 10 W 40) 

Laikyti uždarytus indus kambario 
temperatūroje sausoje vietoje.

Esant šioms sąlygoms medžiaga gali būti laikoma 
mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Laikymas

DENSOLASTIC®-KU yra visada elastinga, 
dviejų komponentų plastinė medžiaga, 
pagaminta poliuretano pagrindu. Medžiaga 
savybės:

Pakavimas

Privalumai
n Nuolatinis elastingumas

n  Lengvas ir greitas naudojimas

n  Slopinantis triukšmą

n  Galimas eismas iškart po panaudojimo

Greitai ir lengvai pašalinkite vibraciją ir triukšmą

Valymas
Atidarydami šulinio dangtį, krupščiai 
išvalykite visus nešvarumus.

Gruntavimas
DENSOLASTIC®-E Primer gruntu 
padenkite pagrindą ir vidinius kraštus. 
Palaukite kol išdžius (maždaug 5-10 
minučių).

Maišymas
Sumaišykite abu komponentus lazdele (apie 60 
sekundžių). Gaminio eksploatavimo laikas +23 ° 
C (+73.4 ° F): maždaug 4 min. Darbo laikas 
priklauso nuo aplinkos temperatūros.

Barstymas Talko milteliais
Rekomenduojama pabarstyti talko milteliais 
šulinio žiedą, kad būtų išvengta dangčio 
prilipimo.

Rūdžių pašalinimas 
Nušveiskite rūdis ir kitas daleles 
naudodami vielinį šepetį.

DENSOLASTIC®-KU
Prieš naudojimą sumaišykite 
komponentą A, tada pridėkite 
komponentą B.

Džiūvimas
Priklausomai nuo oro ir temperatūros, 
palaukite maždaug 10-20 min, kol medžiaga 
išdžius. (piršto bandymas!).)

Darbas baigtas!

Džiovinimas
Išdžiovinkite kraštus naudojant dujinį 
degiklį.

Bituminės juostos įterpimas
Ant dangčio atramos vidinio krašto įterpkite 
TOK®Band SK juostą 25 x 8 mm, su 3-4 mm 
su išsikišimu.

Sumaišytas hermetikas 
tolygiai paskirstomas ant 
atramos krašto.

Uždėkite šulinio dangtį. Atkreipkite dėmesį 
į tinkamą laiko tarpą medžiagos 
panaudojimo, kad pasiektumėte 
pageidaujamą efektą.

DENSOLASTIC®-KU įrengimas

Pavadinimas Pakuotė Nr. Vienetas

DENSOLASTIC®-KU 0,33 kg (A + B) 102 01 271 4 indai dėžutėje/ (75 dėžutės paletėje)= 300 pakuočių
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