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PU Seal 

  Полиуретанов уплътнител 

 
 
Описание на продукта: 
Bostik PU Seal е полиуретанова основа, еднокомпонентен уплътнител с отлични хидроизолационни 
и адхезивни качества. Втърдява се с влажността на въздуха и може да се използва външно и 
вътрешно. 
 
Области на приложение: 
-  Разработен за употреба в постоянни отвори и подвижни фуги в строителния сектор  
-  Между сглобяеми строителни детайли и конструкци  
-  В строителните материали и елементи, както и за запълване на фугите, които са оставени отворени 
за работа и надбавки  
-  В сгради, за запълване на празнините между детайли и сегменти конструирани с декоративни и 
конструктивни цели  
-  Във връзки на стената и под, в балкони и тераси  
-  За запълване на фуги в конструкциите като междинно подпиране, баражи, тунели, бетонни пътища, 
и т.н.  
-  В пукнатини и фуги на бетонни резервоари за вода; във фуги на поливни канали  
-  В инсталацията на алуминий, дърво и PVC дограми  
-  Придържа към някои повърхности като бетон, мазилка, камък, мрамор, дърво, алуминий, метални 
листове, тухла, емайл, керамика, и т.н.  
-  Не трябва да се използва в материали, които са с високо съдържание на пластичен материал и 
не са устойчив на абразия и напукване 
 
Свойства: 
-  Готов за употреба, еднокомпонент уплътнителен материал  
-  Поддържа еластичността си в продължение на години, без загуба на обем 
-  Не се стича, устойчив на стареене и износване  
-  Не се влияе от колебанията на температурата (между -40°С и +80°С) и много химически материали 
(разреденi).  
 
Технически данни: 

Цвят  

Бял (RAL 9003)  

Черно (RAL 8022)  

Сиво  (RAL 7037)    

Кафяво  (RAL 8025)   

Якост на опън MPa (кг / м2) (DIN 53504)   ≥ 1,0 

Еластичност (%)   ≥ 500 

Твърдост по Shore А   40-45 

Плътност, гр / m3   1,25 ± 0,05 

Време за образуване на слой (при + 23 ° С и 50% влажност) ~ 45 мин. 

Скорост на втвърдяване (мм/ден) 

(при + 23 ° С и 50% относителна влажност) 
~ 3 

Твърдост по Shore А   40-45 

Устойчивост на топлина  между -40 ° С и + 80 ° С 

Начална температура  между + 5 ° C и + 35 ° C 

 
Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 
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Подготовка на основата : 
- При порести и абсорбиращи повърхности като бетон, гипс, цимент и при някои метали и пластмаси 
е препоръчително да използвате грунд за подобряване на адхезията. 
-  Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без прах.  
-  Двете страни могат да бъдат залепени.  
Когато е необходимо, затворените касети/салами може да се загреят на водна баня до +10°C и 
+20° C.  
-  При някои акрилни покрития, известна загуба на сцепление може да се дължи на омекване на 
материала.  Съвместимостта с пластмасови и акрилни материали трябва да се тества.  
-  Съвместимостта на покритите приложения (например, хидрофобни фасади) трябва да бъде 
предварително тествана. 
-   С цел да се осигури глдко и плавно запълване, и двете страни на фугата могат да бъдат облепени 
с лента. 

 
Приложение: 
-  Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността ,  капачката(човката) се фиксира 
към пълнителя чрез навиване.  
-  Пакетът (салама) се отрязва от единия край и се фиксира заедно с човката в подходящ пистолет.  
Гайката на капачката се завива към цилиндъра на пистолета.  
-  Фугите се запълват без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.  
-  Повърхността на Bostik PU Seal приложен във фугите трябва да бъде изравнена с влажна 
шпатула или с ръка веднага.  
-  Ограничителната лента (тиксо) трябва да бъде премахната веднага след това.  
-  Отворени касети (салами) трябва да се употребят възможно най-бързо 
-  Нанасянето се препоръчва при температура между -10°C и +40°C.  
-  Да не се прилага на открито в дъждовно време  
 
Почистване след прилагането: 
-  Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален 
терпентин или алкохол в рамките на 10 минути.  
-  Почиства се само механично след нанасяне. 
 
Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с размерите на фугата. 

Ширина на фугите 
(мм) 

Дълбочина на 
фугите (мм) 

Дължина на фугите (м) 
280 мл флакон 

Дължина на фугите (м) 
600 мл салам 

5 8 ~4 ~8 

15 8 ~2,5 ~5 
20 10 ~1,2 ~2,5 

15 12 ~0,8 ~1,6 

20 15 ~0,6 ~1,3 
 
Опаковка: 
290 мл пластмасов флакон(картуш) / 25 бр в една кутия 
600 мл салам / 20 бр в една кутия 
 
Съхранение: 
-  Трябва да бъда защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия. 
-  Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10°C и + 25°C. 
-  Отворените продукти трябва да се консумират веднага. 
-  Максимум 8 кутии са подредени един върху друг. 
-  Срокът на годност е 9 месеца при посочените по-горе условия за съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 


