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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

 
ISPOFLEX 40 FC 
Profesionalus vienkomponentis vidutinio modulio poliuretaninis hermetikas, džiūstantis kontakte 
su atmosferos drėgme. 

 
Privalumai 

- Puikiai sukimba su betonu, mūru, keramika, stiklu, cinkuotu ir dažytu metalu bei įvairiais plastikais. 
- Pastoviai elastingas. 
- Nesusmunka – tiksotropiškas. 
- Visiškai išdžiūvęs tampa nelipniu, dėl to prie jo nekimba nešvarumai. 
- Nesitraukiantis. 
- Dažomas. 
- Lengvai naudojamas. 
- Atitinka BS  6920 – tinka naudojimui kontakte su geriamu vandeniu  
- Atitinka VOC kiekio reikalavimus LEED EQc4.1 „žemos emisijos produktai“ pagal SCAQMD 1168. 

 
Panaudojimas 
ISPOFLEX 40 FC naudojamas konstrukcinių ir deformacinių siūlių sandarinimui tarp betono, medžio, metalo, 
aliuminio, mūro, plastiko. Puikiai tinka grindų deformacinėms siūlėms sandarinti. Galima naudoti tiek viduje, tiek 
lauko sąlygomis, kur yra pėsčiųjų ir automobilių eismas. Tinka ventiliacijos ir lietaus nuvedimo sistemų 
sandarinimui. Nenaudokite hermetiko patalpose, kur visiškai nėra atmosferinės drėgmės, kadangi ji reikalinga 
hermetiko džiūvimui. Netinkamas naudojimui baseinuose ir kitose vietose, kur hermetikas bus pastoviai 
panardintas po vandeniu. Veikiant UV spinduliams gali atsirasti silpnas pageltonavimas. 

 
Paviršiaus paruošimas 
Naudojimo temperatūra +5°C - +40°C (paviršiaus ir aplinkos). Visi paviršiai turi būti tvirti, sausi ir švarūs, be jokių 
sukibimą silpninančių medžiagų tokių, kaip tepalai ar riebalai. Dengiant hermetiką ant stiklo, aliuminių ar 
nerūdyjančio plieno, nuriebalinkite paviršius valikliais su alkoholiu, naudojant ant kitų metalinių paviršių juos 
sušiauškite arba nuriebalinkite. Dengiant ant plastikinių paviršių nuriebalinkite juos valikliais, rekomenduojamais 
atitinkamo plastiko gamintojo. Naudojant hermetiką ant medinių paviršių, juos lengvai pašiauškite ir nuvalykite 
dulkes. Nuo betoninių ir kitų porėtų paviršių nuvalykite dulkes. Ant daugumos mažai porėtų paviršių hermetiką 
galima naudoti be gruntavimo. Porėtus paviršius rekomenduojama gruntuoti su poliuretanu suderinamu gruntu. 
Pirmiausia atlikite sukibimo bandymą. Jei reikia, naudokite maskuojančią juostelę ir ją nulupkite, kol hermetikas dar 
minkštas. 
 

Naudojimas 
Bendra hermetiko naudojimo taisyklė – jei siūlės plotis iki 10 mm, hermetiko gylio ir pločio santykis turi būti 1:1. 
Siūlės plotis – ne mažiau nei 5 mm. Jei siūlės plotis daugiau nei 10 mm, hermetiko gylio ir pločio santykis turi būti 
1:2. Siūlės gylis reguliuojamas įterpiant deformacinę juostą. Ji reikalinga tam, kad hermetikas nesukibtų su siūlės 
dugnu. Jei reikia, ant siūlės pakraščių užklijuokite apsauginę plėvelę, kad jie liktų švarūs. Hermetiką į siūlę 
įspauskite tolygiai ir paviršių išlyginkite specialiu peiliu. Siūlė suformuojama ir įrankiai valomi, kol dar ant hermetiko 
paviršiaus nesusiformavo plėvelė.  
 

Sąnaudos 
Siūlės plotis, mm 15 20 25 30 35 

Siūlės gylis, mm 8 10 12 15 15 

Siūlės ilgis su 600 ml, m 5 3 2 1,3 1,1 

 

Valymas 
Įrankiai ir kiti paviršiai skubiai valomi vaitspiritu. Sukietėjęs hermetikas valomas mechaniškai. Rankos plaunamos 
vandeniu ir muilu. 
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Spalvos 
Pilka. Kitos spalvos (balta, juoda) tiekiamos pagal užsakymą.  

 
Pakuotė 

600 ml pakuotė folijoje. 

 
Saugojimas 
ISPOFLEX 40 FC sandėliuojamas 12 mėnesių sandarioje originalioje pakuotėje, patalpoje apsaugotoje nuo 
tiesioginės saulės šviesos ir drėgmės, +10 ⁰C - +25 ⁰C temperatūroje. 

 
Techniniai duomenys 
Pagrindas poliuretanas 

Konsistencija nenutekanti pasta 

Santykinis tankis 1,08±0,03 g/ml 

Sausas palietus 60 ±10  min. (23°C & 50 % R.H.) 

Džiūvimo greitis 3 mm per dieną (23°C & 50 % R.H.) 

Sukritimas (EN ISO 7390) 0 mm 

Temperatūrinis atsparumas -40 / +70°C 

Naudojimo temperatūra +5 / +40°C 

Elastinis atsistatymas (ISO 7389)  ≥ 70 % 

Tempimo stipris (ISO 37)  2-2,5 N/mm2 

Kietumas A Shore po 28 parų (ISO 868)  40 ± 5  

E-modulis prie 100 % (+23°C) (ISO8339) 0,30-0,40 N/mm² 

E-modulis prie 100 % (-20°C) (ISO8339)  ≤ 0,6 N/mm² 

Pailgėjimas lenkiant (ISO 37)  ≥ 400 % 

Leistinas siūlės judėjimas 25 % 

  
Pastaba: 
Pateikti duomenys paremti turimomis žiniomis ir patirtimi. Šis dokumentas nesuteikia garantijų dėl produkto panaudojimo. Galimi neatitikimai 
tarp įsigyto produkto savybių ir šio dokumento dėl galimų netikslumų ar technologinių pakeitimų gamyboje po to, kai buvo surašytas šis 
dokumentas. Prieš produkto naudojimą būtina atlikti bandymus, kad būtų įsitikinta jo tinkamumu. Visais klausimais dėl produkto panaudojimo 
susisiekite su gamintoju arba jo atstovu. Tiek šiame dokumente, tiek kitomis formomis, įskaitant telefoninius ar kitus pokalbius, pateikiama 
informacija nėra visa apimanti ir galutinė. 


