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Sika® BlackSeal®1
Bituminis sujungimų sandarinimo
glaistas

Construction

Medžiagos
aprašymas
Taikymas

Savybės

Bituminis vienos dalies sujungimų sandarinimo glaistas









Kaminų, stoglangių ir kt. sujungimų sandarinimui.
Bituminiuose stoguose atsiradusių įtrūkimų ir skylių sandarinimui.
Stogų ir nutekamųjų latakų sandarinimui.
Sukimba su daugeliu paviršių, tokių kaip betonas, mūras, medis, metalas,
bituminės dangos, polimeriniai bituminiai stogo paklotai ir t.t.
Nereikia grunto
Paruoštas naudoti, lengvai naudojamas
Galima naudoti ant drėgnų neporėtų medžiagų

Gaminio duomenys
Spalva

Juoda

Pakuotė

300 ml talpa (12 talpų dėžėje) / 600 ml pakuotė (20 pakuočių dėžėje).

Laikymas
Laikymo
sąlygos/Laikymo
terminas

Tinka vartoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant nepažeistoje
originalioje pakuotėje sausoje ir nuo tiesioginės saulės apsaugotoje vietoje
esant temperatūrai tarp +10°C ir +25°C.

Techniniai duomenys
Cheminis pagrindas

Pagamintas bituminiu pagrindu, apsaugo nuo drėgmės

Tankis

1,3 kg/l

Plėvelės
susidarymo laikas

Plėvelė susidaro maždaug per 15 minučių.

Kietėjimo laikas

1 dieną apytiksliai 2 mm ~ 2 mm po 24 valandų (esant +23°C / 50% santykinei
oro drėgmei)
3 dieną apytiksliai 4 mm ~ 4 mm po 3 dienų (esant +23°C / 50% santykinei oro
drėgmei)

Deformacija

5%

Kietosios masės
dalis

85%

Suslėgimas

< 3 mm

Eksploatavimo
temperatūra

Nuo -20°C iki +70°C (sauso karščio)

Sistemos informacija
Naudojimas
Dengiamo
paviršiaus savybės

Dengiamas paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių, skiedinio, birių dalelių,
tepalo, riebalų ir kitų nešvarumų, kurie galėtų silpninti sukibimą.
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Naudojimo sąlygos / apribojimai
Dengiamo
paviršiaus
temperatūra

+5°C min. / +40°C max. Produktas sunkiau padengiamas esant žemai
temperatūrai.

Aplinkos
temperatūra

+5°C min. / +40°C max. Produktas sunkiau padengiamas esant žemai temperatūrai.

Construction

Naudojimo būdas / Priemonės
Naudojimo
instrukcijos

Kad linijos būtų tiesios ir gražios, apklijuokite dengiamo paviršiaus kraštus lipnia juosta. Tepkite glaistą
rankine ar suslėgto oro pompa, vengdami oro patekimo. Užbaikite sandarinimą šiek tiek įgaubdami
mentele. Jei reikia, išlyginkite švariu vandeniu, į kurį įlašinkite kelis lašus sintetinio valiklio. Nuplėškite
lipnią juostą prieš glaistui pradedant kietėti, kol jis dar minkštas.

Įrankių valymas

Baigę darbą, nedelsdami išvalykite visus įrankius Colma Cleaner
pašalinti galima tik mechaniškai.

Naudojimo/
Apribojimų
pastabos

priemone. Sukietėjusią medžiagą

Produktas netinkamas vandenyje panardintiems sujungimams!

Pastabos

Visi šiame Saugos duomenų lape pateikti duomenys patvirtinti laboratoriniais
tyrimais. Realiai išmatuoti duomenys gali kisti dėl nuo mūsų nepriklausančių
aplinkybių.

Vietos apribojimai

Atkreipkite dėmesį, kad dėl konkrečių vietos apribojimų šio produkto naudojimas įvairiose šalyse gali
skirtis. Konkrečių gaminio naudojimo instrukcijų ieškokite konkrečios šalies Saugos duomenų lape.

Apsaugos
priemonės

Dėvėkite apsaugines pirštines, padėsiančias išvengti retų alerginių reakcijų.
Pasikeiskite suteptus darbo drabužius ir nusiplaukite rankas prieš
pertraukėles ir baigę darbą.

Svarbios pastabos

Nemaišyta/nepanaudota medžiaga turi būti sunaikinama laikantis vietos
įstatymų. Pilnai sunaudota medžiaga gali būti išmetama kaip buitinė atlieka
suderinus su atitinkamomis vietos institucijomis. Smulkią informaciją apie
produkto įtaką sveikatai bei saugumą ir detalias atsargos priemones (tokias
kaip fizikiniai, toksikologiniai bei ekologiniai duomenys) galima rasti
medžiagos Saugos duomenų lape.

Su Sika produktų naudojimu bei tiesioginiu vartojimu susijusi informacija bei konkrečios rekomendacijos pateiktos sąžiningai, remiantis Sika
turimomis žiniomis bei patirtimi, kai produktai tinkamai saugomi ir naudojami esant normalioms sąlygoms, laikantis Sika rekomendacijų.
Praktiškai, dėl medžiagų, paviršių ir realių darbo vietoje esančių sąlygų skirtumų, gaminio perkamumui, konkrečiam pritaikomumui ar bet kokiai
teisinei atsakomybei negali būti suteikiamos jokios garantijos nei čia pateiktos informacijos, nei bet kokių kitų rašytinių rekomendacijų, ar bet
kokio kito pateikto patarimo dėka. Šio produkto naudotojas privalo išbandyti produkto tinkamumą pageidaujamam tikslui. Sika pasilieka teisę
pakeisti savo produktų savybes. Trečiųjų šalių savininko teisių turi būti laikomasi. Priimami visi su esamomis prekybos ir pristatymo sąlygomis
susiję pasiūlymai. Naudotojai visada turi vadovautis naujausiu šaliai pritaikytu gaminio Saugos duomenų lapu, kurio kopijos bus pateikiamos
naudotojui pageidaujant.

UAB „Stotras“
Goštautų g. 3, Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37 263432
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