
Poliuretano junginys -SV

Indukcinė kilpa
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DENSOLASTIC®-SV

DENSOLASTIC®-SV yra dviejų komponentų 
poliuretano pagrindu pagamintas hermetikas, 
turintis didelį galutinį stiprį.  Medžiagos spalva 
yra juoda. Ypatinga medžiagos konsistencija 
leidžia sukurti homogenišką mišinį be jokių 
oro tarpų.

DENSOLASTIC®-SV naudojamas siūlių 
užpildymui asfalto ir betono paviršiuose. 

DENSOLASTIC®-SV gali būti naudojamas tiek 
esamų sandūrų remontui, tiek naujų siūlių 
įrengimui. Gruntas DENSOLASTIC®-SV 
Primer užtikrina puikų sukibimą su dangos 
kraštais.

Dviejų komponentų poliuretano pagrindu pagamintas, šaltai naudojamas hermetikas. Laidų arba indukcinių kilpų hermetizavimui betono 
arba asfalto kelio paviršiuose. 

Aprašymas

Produkto savybės (esant +21 ° C (+69,8 ° F))

Laikyti tvirtai uždarytas originalioje pakuotėje. 
Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės 
spindulių.

Esant šioms sąlygoms, DENSOLASTIC®-SV 
gali būti laikomas mažiausiai 12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos.

Laikymas

DENSOLASTIC®-SV yra tiekiamas su 
komponentais A ir B vienoje dėžutėje.

Komponentų A ir B turinys atitinka nustatytą 
mišinio santykį.

Yra 48 rinkiniai (lygu 96 litram), 
pakuojami ant paletės.

Tiekimo forma

Briaunų paruošimas
Briaunos turi būti švarios ir sausos. Geriausia, 
kad pjūviai būtų išpūsti naudojant suspaustą 
tam, kad būtų pašalintos dulkės. Prieš 
pradedant gruntuoti, kraštai turi būti apklijuoti 
apsaugine juostele ar panašia medžiaga, kad 
būtų išvengta per didelio išsiliejimo į šonus. 
DENSOLASTIC®-SV Primer  gruntas 
naudojamas asfalto, betono ir metalinių kraštų 
gruntavimui. Ant metalinių briaunų (ypač iš 
nerūdijančio plieno) gali prireikti specialaus 
išankstinio paruošimo. Bet koks esamas 
korozijos sluoksnis turi būti pašalinti vieliniu 
šepečiu.

Po grunto džiūvimo (maždaug 15-30 minučių), 
galima pradėti darbą su DENSOLASTIC®-SV.

Medžiagos paruošimas
A ir B komponentai sumaišomi specialiu 
įrankiu (pvz., Gręžtuvu su maišymo antgaliu 
Collomix WK 70) 1-2 min. maišymo greičiu 
maks. 500 apsisukimų per minutę (norint 
išvengti oro burbuliukų susidarymo mišinyje). 
Plyšio kraštų paviršiaus temperatūra turi būti 
+5 ° C iki +40 ° C
(+41 ° F iki +104 ° F).

Panaudojus sandariklį, bet kokie oro 
burbuliukai turi būti pašalinti (pvz., švelniai 
braukiant mentele arba trumpai pakaitinus 
dujų degikliu). Maskuojamą juostelę (dėl 
vizualinių priežaščių) reikia nuplėšti iškart po 
medžiagos panaudojimo.

Po maždaug 60 minučių po užpildymo 
(maždaug +23 ° C / + 73,4 ° F) kietą junginį 
galima pabarstyti acijomis ar smulkiu smėliu. 
Po maždaug 24 valandų (maždaug +23 ° C / + 
73,4 ° F), medžiaga yra visiškai sukietėjusi ir 
nebelipni.  Iki sukietėjimo, medžiaga turi būti 
gerai apsaugota nuo drėgmės.

Įrankių valymas
Įrankius ir kitus įrengimus galima valyti 
naudojant acetoną. Jau sukietėjusią medžiagą 
galima mechaniškai pašalinti.

Taikymas

Tech. duomenys Vienetas Vertė

Tankis kg / l maždaug1.45

Spalva - juodas, pilkas (pagal užsakymą)

Maišymo santykis (A:B) - 4: 1 (svorio dalys)

Darbo laikas minutes 5 - 8

Visiškas sukietėjimas valandos maždaug 24

Galimas eismas po minučių maždaug. 60

Dilimui atsparus po minučių maždaug. 60

Kietumas pagal (šorą D) - 75 ±5

Dydis Nr.

DENSOLASTIC®-SV 2,0 l (A + B komponentai) 102 02 260

DENSO®-SV Primer (juodas) 1,0 l (vienas komponentas) 102 02 389
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