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R-SL-FIX-HYBR polimerinis hibridinis hermetikas

1.	 Paviršius,  ant kurio  bus naudojami  klijai,  turi  būti  švarus,  ant jo turi  nebūti  dulkių,  tepalų,  rūdžių,  seno sandariklio  likučių  ir kitų  me
džiagų,  dėl  kurių  gali  pablogėti  sukibimas.

2.	 Prieš  spaudžiant  silikoną  į angą  jos kraštus  reikia  apsaugoti  su maskuojamąja  juosta
3.	 Nupjaukite  kasetės  galą  palikdami  dalį  sriegio,  aplikatorių  užsukite  ant sriegio,  nupjaukite  kampu  tokiu  pločiu,  kuris  atitiktų  įren

giamą  siūlę.
4.	 Įdėkite  kasetę  į pistoletą  ir rankiniu  arba  pneumatiniu  pistoletu  tepkite  klijus.
5.	 Pripildytą  silikoną  galima  išlyginti  su silikonui  skirta  mentele,  sudrėkinta  preparatu,  skirtu  drėkinti  silikonui,  arba  muilo  tirpalu.
6.	 Silikonas  sukietėja  drėgmei  reaguojant  su oru, dėl  to sandarinimą  reikia  įrengti  esant  tokioms  sąlygoms,  kuriomis  gali  cirkuliuoti  oras
7.	 Baigus  darbus  reikia  nušluostyti  įrankius  popieriniu  rankšluosčiu  ir nuplauti  tirpikliu

[Lithuanian]: Installation guide

Polimeriniai klijai – labai elastinga, kristalinė klijavimo masė

Informacija apie gaminį

Naudojimas
•	 Įvairių  statybinių  medžiagų,  pvz.,  natūralaus

akmens,  medienos,  betono,  metalo,  plytų,  sti
klo,  veidrodžių,  metalo,  keramikos,  tinko,  poli
uretano,  plastiko,  medienos  drožlių  plokščių  ir
t  t., surišimas  ir sandarinimas.

•	 Lanksčios  vibruojančių  elementų  jungtys.
•	 Pramoninis  sandarinimas  (pvz.,  šaldymo  patal

pos, automobiliai,  konteineriai,  glazūravimas  ir
t. t.).

•	 Cinkuoto  plieno,  žalvario  ir kitų  metalų  sujun
gimas.

•	 Idealiai  tinka  kaip  hermetikas.  Galima  naudoti
sandarinimo  darbams  vonioje  ir virtuvėje  ar ki
tose  vietose,  kur  reikia  apsaugos  nuo vandens
prasiskverbimo.

Savybės ir privalumai
•	 Skirtas  naudoti  patalpų  viduje  ir išorėje.
•	 Užtikrina  didelį  pradinį  sukibimą
•	 Visiškai  permatomas,  jungtys  – tikslios,  nema

tomos
•	 Galima  naudoti  ant šlapių  paviršių
•	 Bekvapis,  nereaguoja  su cheminėmis  medžia

gomis  – silpnomis  rūgštimis,  šarmais,  tirpikliais
ir alyva

•	 Sustingusį  galima  dažyti  (taip  pat vandeniniais
dažais)

Pagrindo medžiaga
Sertifikuotas naudoti:
•	 Betonas
•	 [Lithuanian]:  Masonry
•	 Mediena
•	 Gipskartonio  plokštė
•	 Orientuotų  skiedrų  plokštės  (OSB)
•	 [Lithuanian]:  Plaster
•	 [Lithuanian]:  Cork
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Techniniai duomenys
Parametras Vertė Metodai

Naudojimo  temperatūra [°C] +5 ÷ +35

Aprėptis -
[Lithuanian]:  18 linear  meters  of 4x4 mm
joint  per one 300 ml cartridge

Šiluminis  atsparumas  (sukietėjus) [°C] -40 ÷ +90

Parengiamojo  apdorojimo  laikas [min] 10

Stingimo  trukmė [] 2 RH 50%

Kietėjimo  sistema -
vienkomponenčio  gaminio  ryšys  su oro
drėgme

Tankis [g/cm 3] 1,05

Atramos  A kietumas - 52

Didžiausias  pailgėjimas [%] 55 ISO 8339

Tempiamasis  stipris [kPa] 1000 ISO 8339

Pakuotė - [Lithuanian]:  300 ml cartridge

R-SL-FIX-01-HYBR

Spalva - [Lithuanian]:  transparent

Parametras Vertė

Sandėliavimo  temperatūra [°C] +5 ÷ +25

Sandėliavimas
[mėnesį] [Lithuanian]:  12

- [Lithuanian]:  In originally  closed  containers,  in cool  and dry places.

Logistikos duomenys

Gaminys Spalva

Kiekis (vnt.) Svoris (kg)
Brūkšninis ko

dasVienetinė pa
kuotė

Sudėtinė paku
otė

Padėklas
Vienetinė pa

kuotė
Sudėtinė paku

otė
Padėklas

R-SL-FIX-01-HYBR
[Lithuanian]:
transparent

15 15 1260 5.8 5.8 514.3 5906675313665


