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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

 
SINTEX PU-50 
Vienkomponentis vidutinio modulio poliuretaninis hermetikas, kietėjantis su atmosferoje esančia 
drėgme 
 
Savybės 

- Vienkomponentis poliuretanas; 
- Nesukelia metalų korozijos, galima naudoti ant šarminių paviršių (betono, marmuro, cementinių paviršių ir 

t.t.); 
- Puikiai sukimba su dauguma statybinių paviršių; 
- Nesitraukiantis; 
- Galima dažyti; 
- Naudojamas siūlių ir trūkių užpildymui; 
- Puikiai sandarina įvairias ertmes. 

 

Panaudojimas 
- Deformacinių siūlių sandarinimui; 
- Grindų, industrinių grindų, parkavimo aikštelių siūlių sandarinimui; 
- Elastingam konstrukcinių elementų (čerpių, grindjuosčių ir t.t.) priklijavimui; 
- Kaip sandariklis ir klijai pramonėje (ventiliacinėms ir kodicionavimio sistemoms, automobiliams, 

konteineriams, kemperiams ir t.t.). 
 

Sertifikatai 
LEED 2009 Credit EQ c4.1 (klijai ir sandarikliai), SCAQM 1168. VOC sudėtyje < 250 g/l. 
CE ženklinimas: EN 15651-1 F EXT- INT- CC / EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC. 
 

Siūlių išmatavimai 
Siūlės plotis turi būti ne mažiau kaip 4 kartus didesnis nei planuojamas judėjimas. Sandarinamas gylis priklauso 
nuo siūlės pločio. Žiūrėti lentelę (visos vertės – mm) : 
 

Plotis 5/6 7/9 10/12 12/15 

Gylis 5 6 7 8 

 
Jei siūlė platesnė nei 16 mm, plotis turi būti lygus gyliui. 

 
Siūlių formavimas 
Būtina naudoti siūlės užpildą, kad hermetikas nesukibtų su siūlės dugnu. Užpildu taip pat reguliuojamas ir 
sandarinamas gylis. Naudojamas užpildas turi būti inertinis, mechaniškai stabilus, vienalytis, atsparus korozijai ir 
neturi sukibti su hermetiku. Rekomenduojama naudoti uždarų porų polietileno putų intarpą, pavyzdžiui POLITEN-
CELL.   
 
Paviršiaus paruošimas 
Visi paviršiai turi būti tvirti, sausi ir švarūs, be jokių sukibimą silpninančių medžiagų tokių, kaip tepalai ir riebalai. Jei 
reikia, paviršius nuriebalinkite tirpikliu tokiu, kaip acetonas.  
Rekomenduojama paviršius gruntuoti sekančiai gruntais: 
PRIMER C-15: porėtiems paviršiams ir bendrai statybose (pvz. betonui); 
PRIMER C-29: metalui, PVC, poliakrilatui ir kitiems plastikams. 
Visais atvejais pirmiausia rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą. 
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Naudojimas 
Naudojant SINTEX PU-50 kaip klijus, patepkite paviršių ir stipriai suspauskite klijuojamus paviršius tarpusavyje. Ne 
mažiau kaip 16 cm2 klijais padengto ploto (pavyzdžiui du taškai po 2x2 cm2) reikia priklijuoti 5 kg. Žemiausia 
naudojimo temperatūra - +5°C. Jei žemoje temperatūroje hermetikas per kietas naudojimui, pašildykite jį šilto 
vandens vonelėje iki 15-20°C temperatūros. 
Įdėjus hermetiko pakuotę į statybinį pistoletą, nupjaunamas pakuotės galas ir pistoleto snapelis reikiamam plotyje. 
Kad neišsiteptų siūlės kraštai, užklijuokite juos maskavimo juosta, kurią nuimsite, kai produktas sustings. 
SINTEX PU-50 nereikia saugoti nuo aplinkos sąlygų. Uždažyti akriliniais dažais jį galima tol, kol jis pakankamai 
elastingas. SINTEX PU-50 galima dažyti dauguma dažų ir lakų, tačiau kiekvienu atveju pirmiausia reikia atlikti 
suderinamumo bandymą. Gali pailgėti dažų džiūvimo laikas. 
SINTEX PU-50 nekietėja kontakte su nesukietėjusiais silikonais. Hermetiko kietėjimo metu vengti kontakto su 
alkoholiais ir kitais tirpikliniais valikliais.  
Hermetikas netinkamas pastoviam panardinimui po vandeniui. Vengti kontakto su didele chloro koncentracija. 
Nenaudoti siūlėse, kur egzistuoja kylanti drėgmė ar garai, kadangi tai gali sąlygoti burbuliukų formavimąsi. 
Negalima naudoti kontakte su bitumo ir asfalto produktais. Prieš naudojant kontakte su natūraliu akmeniu, 
susisiekite su gamintoju. 
Laikui bėgant gali keistis hermetiko atspalvis dėl aukštos temperatūros, UV poveikio (ypač balta) ir cheminio 
poveikio. Atspalvio pasikeitimas neįtakoja mechaninių savybių ir veikimo patikimumo.  
 

Sąnaudos 
Kad apskaičiuotumėte SINTEX PU-50 sąnaudas, remkitės šia formule: 
 
L=V/AxD, kur  
 
L- su pakuote sandarinamas siūlės ilgis, metrais; 
V – pakuotės tūris; 
A – siūlės plotis, milimetrais; 
D – siūlės gylis, milimetrais. 
 
Valymas 
Įrankiai ir kiti paviršiai lengvai valomi organiniais tirpikliais, kol produktas nesukietėjęs. Sukietėjęs hermetikas 
valomas mechaniškai. 

 
Spalva 
Standartinė spalva - pilka. Balta, ruda, juoda tiekiamos pagal užsakymą.  
 

Pakuotė 

600 ml. 

 
Saugojimas 
SINTEX PU-50 sandėliuojamas 12 mėnesių sandarioje originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje patalpoje. 
 
Techniniai duomenys 
Išvaizda homogeninė kreminė pasta 

Atsparumas nusmukimui (ISO 7390) <3 mm 

Kietųjų dalelių (2 val prie 110 °C) 100 % 

Sausas palietus (ASTM C-679-71) 1-2 val. 

Džiūvimo greitis prie 23 °C ir 55% H.R. 2,5 mm per parą 

Naudojimo temperatūra +5 / +40°C 

Sukietėjas SINTEX PU-50 (4 savaitės prie 23 °C ir 55 % H.R.) 

Kietumas A Shore (ISO 868) 30-40 

Modulis 100% (ISO 37) 0,5-0,7 MPa 

Pailgėjimas lenkiant (ISO 37) >700 % 

Temperatūrinis atsparumas -40 / +80°C 

Leistinas siūlės judėjimas 25% 

 
Cheminis atsparumas 
Vanduo, muiluotas vanduo, sūrus vanduo – geras. 
Mineraliniai tepalai ir riebalai, kuras  – vidutinis. 
Organiniai tirpikliai, neorganinės skiestos rūgštys ir šarmai – vidutinis. 


