
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 
 

PRIVALUMAI 

- Kietėjant niekada nesusidaro burbuliukai 
- Puikiai apdorojamas 
- Tinka platesnėms jungtims 
- Visam laikui elastingas 
- Didelis mechaninis atsparumas 
- Nesusitraukia 
- Puikiai prilimpa be grunto ant daugumos, net ir 

drėgnų paviršių 

PRODUKTO APRAŠYMAS 
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM yra Naujos 
kartos, vieno komponento, draugiškas vartotojui, 
turintis mažai MDI, greitai kietėjantis, aukšto 
efektyvumo ir patvarus poliuretano sandariklis. 
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM sandariklyje 
kietėjimo metu nesudarys burbuliukų. 
 
TAIKYMO SRITIS 
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM yra specialiai 
sukurtas kaip universalus sandariklis, skirtas 
sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles bei 
grindų siūles pėsčiųjų vaikščiojimo zonose. 
 
NAUDOJIMO NURODYMAI 
Tinkamų matmenų jungtis gali absorbuoti statybinių 
medžiagų judėjimą. Jungties gylis visada turi atitikti 
rekomenduojamą proporciją su jungties pločiu. 
Bendra taisyklė yra - jungties gylio ir jungties pločio 
proporcija, kai jungties plotis iki 10 mm, santykiu 
1:1, mažiausiai 5 mm pločio ir gylio. Jungčių, 
platesnių kaip 10 mm, gylis yra plotis, padalytas iš 3, 
ir pridėjus 6 mm.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
100% modulis ISO 8339 0,50 N/mm2 

Naudojimo 
temperatūra 

 Nuo +5 °C iki +40 °C 

Pagrindinė medžiaga  Naujos kartos 
poliuretanas 

Kietėjimo trukmė @ +23°C/50% RH 3 mm/24 valandas 

Tankis ISO 1183-1 1,30 g/ml 

Pailgėjimas iki 
trūkimo 

ISO 8339 > 500% 

Nutekėjimas ISO 7390 0 mm 

Sujungimo judėjimas  25% 

Kietumas Shore A DIN 53505 30 

Susitraukimas ISO 10563 < 10% 

Plėvelės 
susiformavimas 

DBTM 10.00 90 min. @ 
+23°C/50% RH 

Atsparumas 
temperatūrai 

 Nuo –30°C iki +70°C 

Tempiamasis stipris ISO 8339 0,72 N/mm2 
 
Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 % 
 
APRIBOJIMAI 
- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

minkštu plastiku, neoprenu ir bituminiais 
paviršiais 

- Netinka kartu su chloridais (baseinai) 
- Kai baltas sandariklis yra veikiamas ultravioletinių 

spindulių, gali šiek tiek pageltėti 

 
 

P795 
SEAL’N’FLEX PREMIUM 

PAŽANGUS PATVARUS ELASTINGAS STATYBINIS IR KONSTRUKCINIS SANDARIKLIS  



 
 
 
 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR UŽBAIGIMAS 
Naudojimo temperatūra nuo + 5°C iki + 40°C 
(taikoma aplinkai ir paviršiams). Paviršiai turi būti 
kieti, švarūs, sausi ir be riebalų bei dulkių. Kai reikia 
paviršius valykite Bostik Cleaner. Bostik P795 
SEAL’N’FLEX PREMIUM puikiai sukimba 
nenaudojant grunto su dauguma neporėtų paviršių. 
Porėtus paviršius apdorokite Bostik gruntu 5075. 
Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą. 
Norėdami išlyginti jungtį, naudokite Bostik mentelę.  
 
DAŽYMAS 
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM dažomas 
vandens pagrindo ir dažniausiai 2 komponentų 
dažais. Sintetiniai dažai gali džiūti lėčiau. Prieš 
dengimą rekomenduojame išbandyti suderinamumą 
su dažais. Jei Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM 
uždažomas (nebūtina), rekomenduojame lengvai 
pašiaušti sandariklį naudojant „Scotch-Brite“. Jei 
norite gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame 
nudažyti per kelias dienas po sandarinimo. 
 

VALYMAS 
Nesukietėjusias medžiagas ir įrankius galima 
nuvalyti naudojant Bostik Cleaner. Sukietėjusią 
medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. Rankas 
galima valyti Bostik servetėlėmis. 
 

SPALVOS 
- Balta 
- Dramblio kaulo 
- Betono pilka 
- Vidutiniškai pilka 
- Tamsiai pilka 
- Antracitas 
- Juoda 
 
 
 
 
Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta 
informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė 
Bostik (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio Bostik sutikimo, jokios šio dokumento dalies 
negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokiu kitu 
būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. 
Bostik neatsako už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame 
dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai 
(bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, 
susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento 
publikavimo ir produkto įsigijimo laikotarpiu. Bostik pasilieka teisę atlikti dokumente 
pateikiamos informacijos formuluočių keitimų. Bostik nebus atsakinga už žalą (tiek tiesioginę, 
tiek ir netiesioginę), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš 
naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu 
susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus 
bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka 
naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimo būdui ir (arba) 
aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome 
už bet kokią dėl to kilusią žalą.  

 

 
 

 
 
 
 
 
PAKUOTĖ 
- 300 ml patronas, 12 dėžėje 
- 600 ml dešra, 12 dėžėje 
 
SAUGOJIMO TRUKMĖ 
Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C 
iki +25°C tempratūrai, saugojimo trukmė – iki 15 
mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje 
 
SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI 
Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos 
duomenų lape pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. 
Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir 
apsilankius interneto svetainėse. 
 
SERTIFIKATAI 
- F-EXT-INT-CC 25HM 
- PW-EXT-INT-CC 25HM 
- SNJF 
- ASTM C-920 
- ISEGA 
- A+ French VOC Regulation 
- EN 13501-2–klasifikavimas pagal atsparumą 

ugniai 
- DIN 4102-1 – reakcija į ugnį 
- „Emicode EC1 Plus“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel. 85 52505489 
Mob. tel. +370 652 10059 
info@bonderus.lt 
www.bonderus.lt 

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“ 


