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FLEXSEAL 300
Sigilant polimeric hidroexpansiv
extraibil, în cartuș

Cod vamal
3506 1000

Consum

Familie

Tip de produs

Proseal

Sigilanţi plastici, elasto-plastici şi hidroexpansivi

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Aqua
• Building
• Infratech

• Impermeabilizarea subsolurilor cu produse
hidroexpansive
• Impermeabilizarea rosturilor de mişcare sau a rosturilor
de lucru

Componente

Aspect

Monocomponent

Cartuș

Descrierea generală a produsului
Sigilant hidroexpansiv, din pastă tixotropică preconfecţionat în cartuş extraibil cu ajutorul
pistoalelor dozatoare obişnuite, de utilizat ca şi impermeabilizant (waterstop) în situaţii
complexe sau dificile la impermeabilizarea subsolurilor. Menţine neschimbate în timp
proprietăţile elastice şi ermetice.

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Realizarea sigilărilor ermetice acolo unde există
conexiuni, găuri, cavităţi, fisuri, plăci de cofraj, tuburi de
trecere etc. Realizarea garniturilor la conexiunile dintre
tuburi şi ziduri; ajutor de montare pentru profilele
waterstop atât a celor tradiţionale cât şi a celor
hidroexpansive.

• Roșu

0.25 unitate /m

Ambalaje
- Cartuş 300 cc
- Cutie: 12 x (Cartuş 300 cc)

Aplicare
- Maşină de dozat
- Spatulă

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Greutate specifică:
1.28 kg/dm³

Neinflamabil

Rezistent la razele UV

Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie

Specificaţii tehnice
Întărire la atingere (a 20°C): 10 h

Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Diluant Nitro

• Beton
• Prefabricaţi
• Fibrociment
• Şape de substrat

Pregătirea suporturilor
Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi friabile
sau neadecvate, fără praf etc.

Aplicare
www.azichem.com
Actualizat în data de: 24/02/2018
Condiţiile generale de vânzare şi
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/2

Tăiaţi vârful cartuşului cu un cutter în aşa fel încât să permiteţi ieşirea unui cordon de sigilant
cu un diametru de cel puţin 8 mm (pentru ca sigilarea să fie eficientă şi hidroexpansivă).
FLEXSEAL 300 trebuie aplicat pe părţi încadrate bine în mod adecvat şi acoperite cu cel puţin
6cm de mortar antiretragere GROUT (de turnare) sau REPAR TIX (tixotropică).

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea
proprietăţilor reologice.

Măsuri de precauţieEcologie
Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor
teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de
condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în
condițiile efective de utilizare.
Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fişa tehnică de securitate a produsului cea mai
actualizată cu informaţii despre conţinutul de substanţe chimice, fizice şi toxice, fazele de risc
şi alte informaţii necesare pentru a putea transporta, utiliza şi elimina deşeurile produsului şi a
ambalajelor sale în condiţii de siguranţă. Nu aruncaţi produsul şi ambalajele sale în mediul
înconjurător.
Nu utilzaţi FLEXSEAL 300 ca un simplu silicon. Extinderea produsului fără a închide bine
spaţiile goale determină detaşarea de suporturi anulând sigilarea.

FLEXSEAL 300 este produs/distribuit de
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