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Seal & Fix 

Полиуретан уплътнител и лепило 

 
Описание на продукта: 
Bostik Seal & Fix е на полиуретанова основа, еднокомпонентен висок клас за запечатващ и 
залепващ материал с отлични хидроизолационни качества и отлична адхезия. Втърдява се с 
влажността на въздуха и може да се използва външно и вътрешно. 
 
Области на приложение: 
-  Разработено за употреба в постоянни пропуски и подвижни фуги в строителния сектор 
-  Между сглобяеми строителни материали 
- В строителните материали и елементи, както и за запълване на фугите, които са оставени 
отворени като работни  
-  В сгради, за запълване на празнините между детайли и блокове, построени за декоративни и 
конструктивни цели 
-  Във връзки  на стената и пода 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 инсталации на алуминий, дърво и PVC дограми 
-  За да се предотвратят течове в покривите, в точките на свързване и фугите, тръби,  антени и 
комини от  дъждовна вода 
-  Залепва към 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 устойчиви на абразия и напукване. 
 
Характеристики: 
-  Готов за употреба, еднокомпонентен запечатващ и придържащ материал 
-  Поддържа еластичността си в продължение на години, без загуба на обема 
-  По изисквания на ISO 11600 HM F25 
-  Не се стича; устойчиви на стареене и износване 
-  Може да се прилага боя, след като изсъхне. 
 
Технически данни: 

Цвят Сив , бял, черен 

Тип  Полиуретан 

Плътност 1,20 ± 0,05 

Устойчивост на вертикален поток <3 mm (ISO 7390) 

Свиване <% 10 (ISO 10563) 

Твърдост по Shore А ~ 40-45 

Якост на опън  MPa (N/mm2) 1,0 

Еластичност (%) 650 

Образуване на слой (мин) (при + 23 ° С и 50% отн. влажност) ~ 30-35 

Скорост на втърдяване (мм / ден) (при + 23 ° С и 50% 
относителна влажност) 

~3 

Температура на околната среда за приложение между +5°C и +40°C 

 Устойчивост между -30 ° C и + 70 ° C 
Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 
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Получаване на субстрата: 
-  Повърхността за нанасяне трябва да бъде силна, здрава, стабилна, чиста, суха и без прах. 
-  Двете страни могат да бъдат залепени, за да се получи гладка повърхност. 
-  Когато е необходимо, може да се загрява на водна пара до + 10 ° C и + 20 ° C. 
-  В приложения с покритие на пода (например хидрофобни фасади), е необходима 
предварителна проба за съвместимостта. 
-  В акрилни покрития, може да се появи известна загуба на  сцепление в резултат на омекване на 
материала. 
-  Трябва да бъдете внимателни, широчина / дълбочина в съотношение 02/01 по време на 
прилагането 
 
Приложение: 
-  Върхът на касетата се отрязва и пластмасова капачка се фиксира преди употреба. 
-  Върхът на капачката се изрязва по ширината на повърхността и се фиксира към пистолета на 
касетата. 
-  Патронът е прикрепен към пистолета, металния капак на дъното се отстранява. 
-  Фугите се запълват едновременно и без пропуски по време на прилагането. 
-  Пакетът(салама) се реже от единия край и се фиксира в подходящ пистолет. 
-  Гайката на капачката се завива към цилиндъра на пистолета. 
-  След като фугите са пълни с Bostik Seal & Fix, повърхността се заглажда веднага с шпатула или 
влажна гъба. 
-  Лентите леппенка трябва да бъдат премахнати след това. 
-  Отворени пакети трябва да се консумират възможно най-бързо. 
-  Нанасянето се препоръчва при температура между -10 ° C и + 40 ° C. 
-  Не прилагайте на открито в дъждовно време. 
Почистване след прилагането: 
-  Замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален 
терпентин или алкохол в рамките на 10 минути. 
-  Да се почиства само механично след нанасяне. 
 
Покритие: 
Количеството на употреба варира в съответствие с общите размери. 

Ширина на 
фугите (мм) 

Дълбочина на 
фугите (мм) 

Дължина на фугите 
(м) 300 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: 
 300 мл композитни касети / 12 бр в една кутия 
 600 мл колбаси  / 12 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. 
-  Срок на годност е 9 месеца за салами и 12 месеца за картуш 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“. 


