MŰSZAKI ADATLAP

MASTERFOL Seal&Fix
Termék megnevezése: MASTERFOL Seal&Fix lég- és párazáró ragasztó- és tömítőmassza
MASTERPLAST Hungária Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a
(www.masterplast.hu)

Forgalmazza:
Mérete, kiszerelése:

Rendeltetése és
felhasználási területe:

Anyaga:

315 ml/kartus
Belső oldali (pl. polietilén, polipropilén anyagú) párafékező- és
párazáró alátétfóliák egyéb, általánosan használt építőanyagból (pl.
beton, tégla, vakolt falfelület, fa, fém) készült szerkezetekhez történő
tartósan rugalmas, lég- és párazáró csatlakoztatására, ragasztására.
Alkalmazása: a por- és szennyeződés mentes alapfelületre csíkban
felhordott ragasztóba lágyan bele kell nyomni a ragasztandó fóliát. Az
említett, általánosan használt építőanyagoktól eltérő alapfelületek
esetében mindig próbaragasztás elvégzése javasolt az
alkalmazhatóság megállapítása érdekében.
Nem zsugorodó, egykomponensű vinyl-copolymer

Tulajdonság

Vizsgálati módszer

Termékjellemző

Szín

Gyártó által megadott adat

kékes zöld

Sűrűség

Gyártó által megadott adat

1,17g/ml ((+)20ºC)

Alakíthatósági időtartam (felhordás után)

Gyártó által megadott adat

15 perc

Minimális alkalmazási vastagság

Gyártó által megadott adat

3 mm
24 óra ((+)20ºC-on)

Szilárdulási idő

Gyártó által megadott adat

Alkalmazási hőmérséklet (alapfelület és környezet)

Gyártó által megadott adat

0ºC - (+)40ºC

Hőmérsékletállóság a végleges szilárdulás után

Gyártó által megadott adat

(-)40ºC - (+)80ºC

Tárolásának, raktározásának szabályai:
Száraz körülmények, 0 - (+)30°C között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől,
párától védetten. A tárolási szabályok betartása esetén minőségét a gyártástól számított 24 hónapig megőrzi.
Jótállás, szavatosság:
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a
vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.
Vonatkozó előírások, specifikációk:
Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)
Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:
Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.
Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek
birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek
birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási
lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben,
adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást
feltételez.
Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve
visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma előzetes értesítés nélkül is módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége
meggyőződni arról, hogy a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap
mindenkori aktuális változata a www.masterplast.hu honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott
adatlapjai érvényüket vesztik!
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*Kiadás dátuma: 2019. 11. 15.

