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EMFIMASTIC PU 50

-jednosložkový polyuretanový tmel s krátkou dobou vytvrzováni

Emfimastic PU 50 má velice dobrou pfilnav08t na témer všechny bežné materiály. V
reakci se vzduenou vlhkostí vytvorí tuhou a elastickou hmotu s výbornou mechanic-
kou odolnosti a vodovzdomostí.

Emfimastic PU 50 i bez použití Primeru (zákl. náteru) zarucuje velice dobrou prilna-
vost na vetšinu materiálu, jako beton, drevo, kov (i lakovaný), hliník, sklo atd. Tento
výrobek je urcen na spojovánía tmeleni veteinymateriáluv prumyslu.

TECHNiCKÁDATA:
barva: bllá,šedá, cerná
tvrdost (Shore A) : 50 dle ISO 868 (3 sec.)
prodlouženi pri pretržení : 80 % (ISO 8339)
úprava povrchu do :'15 min pn 20 oe
odolnost proti kyselinám a zásadám: mírná
-1- rozpouštedluma hydrokarbonátum:mímá
vytvofenl povrchové kury:1,3-2 hod pri 23 oe a 50% r.v.
rychlost vytvrzováni: 4 mm/24 hod pfi 23 oe a 65% r.v.

hustota: 1,17
tepelná odolnost: -30 až +80 oe
modul: 0,8 MPa dle ISO 37
konzistence: thixotropní
stékánl : žádné (dle ISO 7390)
pretlratelnost : dobrá
odolnost proti UVzárení: dobrá
odolnost proti vode: výborná
tvarová pamet: vlce než 90 %

APLIKACE:
Emfimastic PU 50 nanášíme rucní nebo pneumatickou pistolí pri teplote +5 až 40 oe.
Pri aplikaci za nízkých teplot nahfejte obal na min 20 DC.Povrch musí být suchý, cis-
tý, zbavený prachu a mastnoty. Po nanesení tmelu je možné jeho povrch upravit na-
vlhceným spáro\f8cím nástrojem, popr. tmel vttacit hloubeji do spáry.

SKLADOVACiDOBA:
12 mesícu v ongínelnim nenacatém obalu pri teplote +5až+25°c.

BALENÍ: kartuše 310 ml,.salámy. 310 a 800 ml.sud 200 I

Poznt\mka : Informacepodané v tomto návodujsou pouze základnímiinformacemi.Spotre-
bitelmusl pfed zapocetím práce zkontrolovatslucitelnostmateriálua pracovnípostup. Naše
výrobkyjsou vysoce kvalitnl a nemohou být prícinoušpatných výsledku,které byly zpOsobe-
ny nesprávnýmpostupem uživatelepn aplikacitohoto výrobku.V prípade nejistotyci pri do-
tazech kontaktujtenaše informacnlcentrum.


