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Familie
Proseal

Tip de produs
Sigilanţi plastici, elasto-plastici şi hidroexpansivi

Linii de produse
• Building
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Sigilarea elastomerică a rosturilor de dilataţie şi
contracţie din pavaje industriale şi şape din beton

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid dens

Certificări şi reglementări
EN 15651-1:2012
Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali

Descrierea generală a produsului
Sigilant monocomponent, pe bază de rășini poliuretanice aromatice higro-întăritoare. După
reticulare, permite formarea unui film elastic și rezistent cu o rezistență chimică excelentă
împotriva apei, uleiului și hidrocarburilor, și a benzinei avio. Are aderență la o varietate de
suporturi: beton, ceramică, tablă de oțel, lemn, materiale sintetice, sticlă și cupru. Poate fi
vopsit cu produse adecvate (de tip SYNTECH POLIUREA TOP COATING).

Domenii de utilizare
Sigilarea rosturilor de dilatare la pardoselile industriale interne și externe. Poate fi folosit
eficient chiar și pentru pistele aereoportuare. Umplerea fisurilor structurale. Lipirea diferitelor
obiecte manufacturate de diferite suprafețe. Sigilarea impermeabilă a rosturilor și crăpăturilor
din pavajele exterioare și învelișuri.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
6 luni

Greutate specifică:
1.30 ±0.05 g/cm³

Rezistent la razele UV Temperatura de utilizare:
+5/+35 °C

Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie Culori disponibile
Gri

Specificaţii tehnice
Resistenza allo scorrimento EN ISO 7390: ≤ 3 mm

Perdita di volume EN ISO 10563: ≤ 10 %
Adânc înrădăcinare (24 h, 25 °C, 50% humidity): 3 mm

Duritatea (Shore A): 40 _
Intervalul de timp fără praf (25°C, 50% humidity): 60 min

Întinderea la rupere longitudinală (7 days, t. 25°C, h. 50%): > 250 %
Reziduu sec: > 95 %

Rezistenţa la comprimare (ISO 8339): 0.60 MPa
Temperatura de acţiune: -20/+80 °C

 

PRS.0229
PROTECH
SIGILFLEX
MONO
Sigilant elastometric chimic
rezistent pentru pardoseli

Cod vamal
3506 1000
 

Ambalaje
- Pungă 600 cc
 

Aplicare
- Maşină de dozat
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Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Solvent UNI • Beton

• Mortare cimentoase din var si mixte
• Prefabricaţi
• Lemn
• Suprafeţe metalice
• Cărămizi
• Tuf
• Ziduri din piatră
• Şape de substrat
• Asfalt
• Sticlă

Aplicare
Aplicați PROTECH SIGILFLEX MONO furnizat în pungi de 600 cc, prin extrudare directă în
rostul (sau în cavitate)a care urmează să fie sigilat(ă), folosind pistolul manual sau cu aer
comprimat.

Pregătirea suporturilor
Curățați temeinic interiorul articulației sau suprafața pe care se aplică PROTECH SIGILFLEX
MONO. Îndepărtaţi evenyualele părţi neadecvate și îndepărtați praful și restul de substanțe
dăunătoare.

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea
proprietăţilor reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C şi +35°C.
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Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

PROTECH SIGILFLEX MONO este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


