
ALK ALMA Z ÁSI  TE RÜ LE TE K 
  ipari padlók tágulási és munkahézagaihoz
  előregyártott betonfelületek tömítéséhez
  parkolók, üzletek, bevásárló központok padlóihoz
  ajtó-, és ablakkeretekhez
  klíma-, szellőző-, és fűtőberendezések építésénél
  repedések tömítéséhez
  gránitra, márványra
  betonok dilatációs hézagaihoz beltéren és kültéren   

 egyaránt

JE LLE MZŐK
  kiváló tapadás szinte minden felületen (beton, fa, 

 kerámia, márvány, fém, gipszkarton, üveg)
  kiváló időjárás-állóság
  magas kémiai ellenállóság
  kiváló ellenállás a hőingadozással szemben 

 (–40 és 80°C között rugalmas)
  kitűnő anyagöregedés-ellenállóság
  festhető
  betonszürke szín (nagyobb mennyiség megrendelése   

 esetén egyedi színek is kérhetők)

HASZNÁL ATI UTASÍTÁS 
A tömítendő felületnek kellően szilárdnak és tisztának, portól, 
zsírtól, nedvességtől, vagy bármilyen a tapadást gátló anyagtól 
mentesnek kell lennie. Cementtejtől és más, gyengén tapadó 
anyagoktól a fugák oldalát tisztítsuk meg. A tökéletes tapadás 
eléréséhez a MICROPRIMER-PU alapozónkat javasoljuk. 
A MICROPRIMER-PU használata különösen ajánlott extrém 
időjárási hatásnak kitett fugáknál, illetve a nagy teljesítményt 
igénylő esetekben. Szükség esetén a fugák szélét öntapadó 
szalaggal ragasszuk le.

A DUROFLEX-et vagy a DUROFLEX PRO-t kinyomópisztoly, vagy 
kompresszor segítségével juttatjuk a hézagba. 
A megfelelő rugalmasság biztosításához ügyelni kell arra, hogy 
a paszta csak a hézag falaihoz tapadjon, és ne a hézag aljára. A 
hézag mélységének szabályozásához, és hogy a fugapaszta ne 
tapadhasson a hézag aljához, használjon Durofoam háttérkitöltő 
profi lt.
Használat után az eszközöket papírtörlővel majd acetonnal vagy 
xilollal lehet tisztítani.

egykomponensű, állékony, poliuretán tömítőanyag 
Tartósan rugalmas, tixotróp poliuretán alapú tömítőanyag. 
A DUROFLEX illetve a DUROFLEX PRO a levegő 
páratartalmával reakcióba lépve köt meg. Kiváló tapadása 
és rugalmassága révén vízszintes és függőleges felületeken 
is alkalmazható.
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ANYAGFE LHASZNÁL ÁS 
Egy 600 ml-es rúd kiadóssága a hézag mérete szerint:

(10 mm szélességet meghaladó fugák esetén 
a szélesség/mélység arány legalább 2:1 kell, hogy legyen.)

KISZE RE LÉS 
DUROFLEX: 600 ml-es egységekben, 15 rúd/karton.
DUROFLEX PRO: 600 ml-es egységekben, 20 rúd/karton.

E LTARTHATÓSÁG
Eredeti, sértetlen csomagolásban, hűvös, száraz helyen +10°C 
és +25°C között tárolva a gyártástól számított 12 hónapig. 
Közvetlen napsütéstől védjük. Fagyveszélyes!

MŰSZ AKI ADATOK

 SZÉLESSÉG
5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

MÉLYSÉG

5 mm 24 fm 12 fm

10 mm 6 fm 4 fm 3 fm 2,4 fm

15 mm 1,6 fm

TERMÉKJELLEMZŐK DUROFLEX DUROFLEX PRO MEGJEGYZÉS

Alapanyag Légnedvesség hatására 
térhálósodó poliuretán massza 

Légnedvesség hatására 
térhálósodó poliuretán massza Izocianátot tartalmaz

Sűrűség kb. 1,45 g/cm3 kb. 1,15 g/cm3 DIN 53217
ASTM D1475

Állag Nagyon jó állékonyságú Nagyon jó állékonyságú Tixotróp

Érintésre száraz 2 óra 40-50 perc +23°C-on, 50% 
relatív páratartalom mellett 

Kikeményedési sebesség kb. 2-3 mm/nap 3,5 mm/nap +23°C-on, 50% 
relatív páratartalom mellett 

Bedolgozási hőmérséklet +5°C és +25°C között +5°C és +40°C között 

Hőállóság -40°C és +60°C között -40°C és +80°C között 

E- modulus kb. 0,3 N/mm2 0,2 N/mm2 DIN 52455
ASTM D412

Shore A keménység kb. 30 40-45 DIN 53505
ASTM D2240

Visszarugózási képesség >90% >70% DIN 52458
ISO 7389

Szakadási nyúlás >700% >950% DIN 53504
ASTM D412

Tapadás betonhoz >20 kg/cm2 (>2 N/mm2) >20 kg/cm2 (>2 N/mm2) ASTM D4541

Környezetvédelmi értékelés

ISO 11600 F-25LM (EN)
SNJF F 25E

FDA specifi cations
ASTM C920


