CONNECT
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
Απαντάει σε κάθε απαιτητική σφράγιση

Περιγραφή
Προϊόντος :

Σφραγιστικό υλικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές
ρητίνες, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μετά την
τοποθέτησή του, ερχόμενο σε επαφή με τον
ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική
πλαστοελαστική μάζα που προσφύεται στα χείλη των
αρμών. Μπορεί να βαφτεί.

Χρήσεις :

Είναι κατάλληλο για υλικά όπως μπετόν, σοβάς, τούβλα,
αλουμίνιο, ξύλο κτλ. Χρησιμοποιείται για αρμούς τέτοιων
υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους π.χ. :
• Για παράθυρα και περβάζια
• Για κάσες κουφωμάτων
• Για κουφώματα αλουμινίου
• Για ρωγμές σε τοίχους και στέγες.
Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς που είναι μόνιμα
εμβαπτισμένοι σε νερό (π.χ. δεξαμενές), ή σε αρμούς
που υπόκεινται σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές.
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 οC.

Πλεονεκτήματα:

• Σφραγίζει και κάθετους αρμούς - Δεν κρεμάει
• Δεν επηρεάζεται από τον παγετό
• Βάφεται

Τρόπος Διάθεσης :

Σε πλαστικά φυσίγγια των 280 ml.
Σε λουκάνικα των 600 ml.

Αποθήκευση:

Τουλάχιστον 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία και χώρους με κανονική
θερμοκρασία και υγρασία

Προδιαγραφές :

EN 15651-1: F-EXT-INT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πυκνότητα :

1,67 gr/cm3

Επιφανειακό στέγνωμα:

10 – 15 λεπτά
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Χρόνος σκλήρυνσης για πάχος αρμού 5 mm :
Έκταση στο όριο ρήξης (DIN 53504):
Τάση σε 1000% έκταση (DIN 53504):
Σκληρότητα SHORE A (3s):
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές:

4 – 5 ημέρες
400%
0,3 Ν/mm2
30 + 3
-20oC έως +70oC

14
DoP: 058-MARMO-CPR
NORDIA S.A.
364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece
MARMOLINE CONNECT
SEALANT FOR NON-STRUCTURAL USE
EN 15651-1: F-EXT-INT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Οδηγίες
χρήσης:

Προεργασία :
•

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά, λάδια
κτλ..

Για την αποφυγή λερωμάτων στα χείλη των αρμών χρησιμοποιείστε
χαρτοταινία.
Σφράγιση :
•

•

Τοποθετείστε τη φύσιγγα /λουκάνικο στο ειδικό πιστόλι και κόψτε το
ακροφύσιο λοξά, ώστε να σχηματιστεί άνοιγμα ανάλογο με το πλάτος της
σφράγισης.

•

Τοποθετείστε το υλικό στον αρμό. Αν χρειάζεται στρώσιμο κάντε το με
σπάτουλα αμέσως μετά την τοποθέτηση και πριν περάσουν 10 λεπτά.

•

Αμέσως μετά αφαιρέστε την χαρτοταινία.

•

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις για την εφαρμογή του. Τα εργαλεία
και τα χέρια καθαρίζονται με νερό, πριν στεγνώσει το υλικό. Ειδάλλως
χρειάζονται ξύσιμο.

•

Το υλικό αποκτά τις τελικές του ιδιότητες μετά από περίπου ένα μήνα.

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στη δήλωση
επίδοσης (CE) και το τεχνικό φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το
τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του
εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα,
και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει
κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.
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