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Termék leírás Egykomponensű poliuretán tömítő- / ragasztóanyag, réskitöltő bármilyen 

épületfelület réseinek tömítésére alkalmas. Alkalmazás után, levegő 
nedvesség hatására rugalmas elasztomerré, “gumivá” köt meg. Alkalmas 
tartós, rugalmas tömítések készítésére. 

Fizikai 
tulajdonságok 

 Neotex®    PU tömítő megtartja rugalmasságát széles 

hőmérsékleti skálán 

 Nagyon jó tapadást mutat sokféle anyaghoz, pl. beton, üveg, eloxált 
alumínium, fa, kerámia, burkolólapok, stb.  

 Könnyű felhasználhatóság, +5 οC to +40οC közötti hőmérsékleten 

 Kiválló öreges ellenállóság (UV és nedvesség ellenállíság). 

 Nagy mechanikai szilárdság 

 Üzemi hőmérséklet: -20οC to +90οC 

 Festhető 

Műszaki adatok 
  

Elérhető színek  Szürke / Fehér 

Bőrösödési idő (23oC,50% RH) 120-240 perc 

Felahsználási hőmérséklet  +5°C up to +40°C között 

Alkalmazhatósági hőmérséklet  -20°C up to +90°C között 

Kötési sebesség (23oC,50% RH) 
 2-3 mm/nap 

Shore A keménység (DIN 53 505) 

Mozgásképesség 

 
30 5 

25% 

Szakítószilárdság (ISO 8339) 
 0,82 N/mm2

 

Modulusz 100% nyúlásnál (ISO 8339) 0,41 N/mm2
 

Rugalmasság visszanyerő képesség 
 

>90% 

Szakadási nyúlás (ISO 8339) 
 

450 % 

Kiadósság 
 600ml-es unipack: 6m rés 10mm x 10mm 

310ml-es kartus: 3,1m 3és 10mm x 10mm 

 
Alkalmazás 

Javasolt egyforma és különböző anyagok közötti réseinek tömítésére és 
ragasztására hagyományos falazatban, lakossági és ipari 
alkalmazásokban, könnyű és nehéz előregyártásokban, belső építészeti 
munkáknálben stb. 

Kiválló tapadás a legtöbb alapfelülethez: beton, üveg, fa, eloxált 
alumínium, csempe kerámia, stb. 
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Használati 
utasítás 

Előkészítés: A ragasztandó hézagfelületeknek tisztáknak, szárazaknak kell 
lenniük, portól, olajtól, zsírtól, régi tömítőanyagtól és minden szennyeződéstől 
mentesnek, amelyek befolyásolhatják a tapadást. A felületeket tiszta ruhával 
zsírtalanítani kell oldószerrel. A por eltávolításához használjon olajmentes 
sűrített levegőt. 

Alapozás: Neotex® PU tömítő szokásos építőipari anyagok esetében 
általában nem igényel alapozást. Porózus felületeknél (beton), Neotex® PU 
Primer ajánlott. A tömítőanyagot az alapozó felvitele után 15 perc és 1 óra 

között kell felhordani. 

Hézag / rés méretek: Figyelembe kell venni a tömítőanyag mozgási  
képességét, valamint a helyi körülményeket. A hézag szélességének 
kétszeresének kell lennie a mélységnél, ha a szélesség nagyobb, mint 20 mm, 
és egyenlőnek kell lennie a mélységgel, ha a szélesség kisebb, mint 20 mm. 
Az illesztések szélessége nem lehet kevesebb 5mm-nél és nagyobb40 mm -
nél. 

 Alkalmazás: 

 Vágja le a fúvókát ferde szögben, hogy a hézag szélleségéhez hasonló 
nyilás alakuljon ki rajta; 

 Tegyen kartust (310ml) vagy Unipack (hurkát) 600ml a manuális, akkus- 
vagy sűritett levegős pisztolyba, és a tömítőanyagot hordja fel a résbe. 

 

A jó teljesítmény érdekében elengedhetetlen, hogy a tömítőanyag csak a 
kötés két szemközti oldalához legyen ragasztva. Ennek elérése érdekében 
használjon egy segédanyagot anyagot (zárt cellás polietilén vagy nyílt cellás 
poliuretán hab) a 2 rés aljára. Folyamatos felhordással vigye fel a 
tömítőanyagot, ügyelve arra, hogy minden légzárványt vagy üreget 
eltüntessen. A tömítőanyagot enyhe nyomással adagolja, vigye fel az 
illesztési felületekre. Ezt a műveletet száraz spatulával kell elvégezni, mielőtt 
a bőr kialakulna. Nedves simító folyadék használatakor végezzen próbát. 
Használjon maszkolószalagot, hogy a bevonni nem kivánt felületeket 
megvédje és esztétikus munkát végezzen! 

A felesleges kikeményedett tömítőanyagot törölje le és tisztítsa meg Neotex® 
1111 oldószerrel. A kikeményedett tömítőanyag csak mechanikusan 

távolítható el. 

Megjegyzés Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom az alkalmazás során 
meghosszabbítja a száradási időt, míg a magas hőmérséklet csökkenti azt. 

Csomagolás 310ml kartus  

600ml Unipack ‘hurka’ 

Raktározás A termék 12 hónapig stabil, bontatlanul, nedvességtől védve, legfeljebb 30 ° 
C hőmérsékleten történő tárolás során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The information supplied in this datasheet, concerning the uses and the applications of the product, is based on the experience and knowledge of 

NEOTEX® SA. It is offered as a service to designers and contractors in order to help them find potential solutions. However, as a supplier, NEOTEX® 

SA does not control the actual use of the product and therefore cannot be held responsible for the results of its use. As a result of continual technical 

evolution, it is up to our clients to check with our technical department that this present data sheet has not been modified by a more recent edition. 


