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PU 2639 Professional 
SANDARIKLIS - ELASTINIAI KLIJAI  

 

Sandariklis - elastiniai klijai, vidutinio – aukšto standumo modulio  
Plačiam panaudojimui statyboje ir pramonėje 
Rekomenduojamas vidutinio ir mažesnio judėjimo sujungimams  
  

APRAŠYMAS 
Poliuretano mastika elastiniams sujungimams pramoniniam panaudojimui, pavyzdžiui 
kėbulų, korpusų sandarinimui, ventiliacijai, priekaboms, nameliams, laivams ir t.t. 
Statyboje sandarinti mažesnio judėjimo sujungimams tokiems kaip pramoninės grindys, 
parkingai, ir elastinis konstrukcijų elementų klijavimas, sujungimas. 

 

PRIVALUMAI 
- Naudojimui viduje / lauke 
- Greitai stingsta 
- Sustingusį galima uždažyti 
- Atsparus cheminėms medžiagoms ir druskingoms aplinkoms 
- Puikus sukibimas su porėtomis medžiagomis 

 

REKOMENDUOJAMI PANAUDOJIMAI 

Statyboje: visų temperatūrinių siūlių sandarinimui. Sujungimų sandarinimui grindyse, pramoninėse grindyse, 
parkinguose, ir t.t.. Elastiniam elementų, tokių kaip ekranai, pertvaros, pluošto cemento lakštai arba 
melaminas,  dekoratyvinės plokštės, keraminės plokštės, plytelės ir t.t. sujungimui ir klijavimui. 

Pramonėje: sandarinimui ir sujungimui apskritai. Ventiliacijos ir oro kondicionavimo, automobilių (gamyba ir 
remontas), konteinerių, priekabų, laivų, geležinkelių transporto, įvairiam aptarnavimui ir pasidaryk pats. 

Netinka esant UV poveikiui per stiklą (stiklinimui) arba plastikinėms medžiagoms turinčioms didelį 
plastifikatoriaus kiekį. 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki +35°C, ir produkto temperatūra 
turi būti nemažesnė kaip +10°C, kad būtų lengviau išspausti. Kai reikia, produkto pakuotę galima pašildyti iki 
+15°C -20°C temperatūros vandens vonelėje. 
Nuimkite nuo 0,3L patrono viršaus apsauginę plėvelę, nupjaukite kampu ir užsukite snapelį, arba nukirpkite 
0,6L folinės pakuotės galiuką. Naudodami tinkamą mastikos išspaudimo Bostik ar kitą pistoletą, mastika 
užpildykite sujungimą, jei reikia, išlyginkite naudodami mentelę ar panašų įrankį, sudrėkintą vandenyje, 
kuriame yra nedidelis muilo kiekis.  
Gruntavimas: apskritai gruntavimas nereikalingas. Jei pageidautina pagerinti sukibimą, galima ant jungties 
šonų, panaudoti viena šių gruntų:  
Prep P, Primer 5075: pagerinti sukibimą su akytomis medžiagomis: betonu, mišiniu, akmeniu, plyta, mediena, 
ir t.t.  
Primer Paneltack: pagerina sukibimą su metalais: geležimi, aliuminiu, anoduotu aliuminiu, spalvotaisiais 
metalais ir t.t.. 
Rankų ir įrankių valymui rekomenduojame naudoti valiklį Cleaner E. 
Dėl daugybės paviršių medžiagų, ant kurių galima produktą naudoti, rekomenduojama atlikti sukibimo 
bandymą. 
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TECHNINIAI DUOMENYS 
Pagrindas Poliuretanas 
Spalvos Pilkas, baltas, juodas 
Tankis Apytiksliai 1,32 
Plėvelės formavimo greitis Apytiksliai 45 minutės, esant +23°C ir 50% S.O.D. (MBT 00101) 
Stingimo greitis Apytiksliai 3 mm per dieną,  esant +23°C ir 50% S.O.D. 
Kietumas pagal Shore А 45 po 14 dienų, esant +23°C ir 50% S.O.D. 
Elastingumo modulis  

prie 100% pailgėjimo Apytiksliai 0,6 MPa. (NF P 85.507) 
pailgėjimas iki plyšimo > 250% (ISO 8339) 

Tempiamasis stipris 10-12 Kg/cm2 
Temperatūrinis atsparumas Nuo -30°C iki +90°C, laikinai iki +110°C 
Cheminis atsparumas  

vandeniui, plovikliams Geras 
benzinui Laikinai geras 
praskiestoms rūgštims, bazėms; aliejams Vidutiniškas 
tirpikliams, rūgštims, bazėms Blogas 

Naudojimo temperatūra Nuo +5°C iki +35°C 
  

 

SAUGOJIMAS 
Mažiausiai 12 mėnesių gamyklinėje uždaroje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje. 

 

SVEIKATA IR SAUGA 
Sudėtyje yra nedidelis degių tirpiklių kiekis. Rekomenduojame dirbti gerai vėdinamoje vietoje, nerūkyti. 

Saugoti nuo vaikų. 

 

PAKUOTĖ 
Išfasuota į 600 ml folines pakuotes („deštras“), 20 vnt dėžėje. 

 

 


