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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

Pur-O-Flex  
Vienkomponentis hermetikas 
 

Savybės ir privalumai 
 skirtas civilinei bei pramoninei statybai; 

 atsparus ankstyvam kontaktui su vandeniu;  

 kontakte su drėgme tampa elastingu hermetiku. 
 

Panaudojimas 
 technologinėms ir deformacinėms siūlėms; 

 aplink langus, duris, stogus; 

 sandarina medines ir metalines konstrukcijas; 

 klijuoja elastomerines medžiagas. 
 

Gruntavimas 
Visi paviršiai privalo būti tvirti, švarūs, drėgni, be dulkių ir riebalų ar kitų sukibimą mažinančių medžiagų. 
Be gruntavimo hermetiką galima naudoti ant kokybiško betono, keraminių plytelių, keraminių santechnikos 
prietaisų, aliuminio, kieto PVC, polistireno.  
FIX-O-FLEX Haftgrund gruntas naudojamas visiems neįgeriantiems paviršiams (keramika, metalas, plastikas, 
stiklas). 
FIX-O-FLEX Primer gruntas  naudojamas sausiems, bei labai įgeriantiems pagrindams (porėtas betonas, gipsas). 
Hydropox EPG gruntas naudojamas šlapiems, įgeriantiems pagrindams bei bitumu arba tepalais užterštiems 
pagrindams.  

 
Naudojimas 
PUR-O-FLEX įšvirkščiamas į siūlę, nepaliekant oro burbulų. Pradėtas pakuotes reikia kuo greičiau sunaudoti. 
Paviršius nedelsiant turi būti išlyginamas sudrėkinta glaistykle arba pirštu (būtinai mūvėkite pirštines). Išlyginant 
paviršių nenaudoti jokių valiklių koncentratų.  
PUR-O-FLEX naudojant kaip klijus rekomenduojama nuteptus paviršius kuo greičiau sujungti. 

 
Techniniai duomenys 
Konsistencija Pastos tirštumo 

Spalva balta, juoda, pilka 

Kietėjimas kietėja kontakte su atmosferine drėgme 

Standumas standus; <2 mm (DIN 52454-ST-U-26-23) 
Santykinis tankis  1,5 g/cm3 (DIN 52451-PY) 

Plėvelės susiformavimas 15 min (esant +23oC/50% drėgmės) 

Nebelipnus po 24 val. (esant +23oC/50% drėgmės) 

Pilnas sukietėjimas apie 3mm/24 val. (esant +23oC/50% drėgmės) 

Tūrio kitimas < -10% (DIN 52451-PY) 

Tempimo stipris prie 100% apie 0, 4N/mm2 (DIN52455 NWT-I-A2-100) 

Max. leistinas judėjimas 25% pagal siūlės plotį 

Atsparumas temperatūroms -40 oC  iki momentinio +100oC 

Naudojimo temperatūra +5 oC  iki +40 oC  

 
Išeiga 

Esant 10x10 mm2 siūlės skerspjūviui, 600 ml pakuotės užtenka 6 tiesiniams metrams. 

 
Valymas 

Įrankiai valomi acetonu. Sukietėjęs hermetikas valomas mehaniškai. 
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Pakuotė 

600 ml 
 

Saugojimas 
9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje patalpoje, sandarioje originalioje pakuotėje. 


