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*Необхідно проведення відповідних попередніх тестів.

Сировинна основа: 1-компонентний гібридний полімер

Колір: сірий

Система затвердіння: полімеризація в умовах
атмосферної вологості

Клас будівельних матеріалів:  
DIN 4102-4

B2

Швидкість затвердіння: 
при 23°C і відносній вологості 50%

~ 2 мм / 24 год. 

Утворення плівки:  
при 23°C і відносній вологості 50%

~ 10 хв. 

Щільність:  
DIN 53479

1,45 г/мл

Твердість по Шору А: 50 ± 5

Максимально допустима деформація:
DIN EN ISO 11600

25 %

Зміна обсягу:  
DIN EN ISO 10563

-2 до -3 % об.

Розтягування на розрив: 
DIN 53504

> 900 %

Еластична зворотність:
ISO 7389-B

> 70 %

Вміст розчинників: ні

Вміст ізоціанатів: ні

Температура переробки:  навколишнє середовище: від 0°C до +40°C
поверхня: від 0°C до +35°C

 

Стійкість до коливань температури: від -40°C до +90°C

Вологостійкість: водостійкий

Екологічний припис: EMICODE EC1 Plus 

Нанесення штукатурки: дуже добре нанесення штукатурки
після затвердіння

Термін зберігання: 12 місяців в непошкодженій упаковці
при температурі від +5°C до +25°

Форма постачання: 600 мл туба

blaugelb

Гібридний клей для монтажних стрічок blaugelb (сірий)
Легка переробка, надійність адгезії

Призначений для приклеювання стрічок 
для внутрішньої і зовнішньої  
герметизації

Гібридний клей для монтажних стрічок blaugelb (сірий) являє собою 

однокомпонентну постійно еластичну клейку речовину на основі гібридного 

полімеру. Призначений для приклеювання монтажних стрічок до конструкційної 

основи.

Розроблений для застосування у внутрішній і зовнішній герметизації. 

Водонепроникний, стійкий до атмосферних впливів та UV- випромінювання. 

Завдяки своїй високій початковій адгезії він, як правило, може бути використаний 

на майже всіх, в тому числі вологих, широко поширених будівельних поверхнях 

без додаткового застосування праймера. Рецептура була пом'якшена для 

полегшення переробки.

ідеальний для склеювання стрічок blaugelb з волокнистих шаром

придатний для всіх широко поширених будівельних поверхонь*

постійно еластичний, поглинає нерівності і коливання матеріалів

зручний у переробці завдяки м'якості

можливе нанесення штукатурки після затвердіння

застосовується при температурі навколишнього середовища і поверхні 

від 0°C (за умови відсутності льоду на поверхні)

вологостійкий, стійкий до атмосферних впливів після затвердіння

не піддається корозії

не містить сполук силоксана, ізоціанатів і розчинників

майже без запаху

клас будівельних матеріалів B2 (DIN 4102)

низький вміст токсичних речовин, випробування відповідно 

до EMICODE EC1 Plus

Представлені в цьому документі данні, наскільки нам відомо, повністю відповідають наявній у нас інформації та технічними даними. Наші вказівки по переробці носять загальний рекомендаційний характер, і тому дії в конкретних випадках можуть відрізнятися від даних 
вказівок з урахуванням різних можливостей застосування продуктів. Дані вказівки не звільняють від необхідності виконувати власні проби. Ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити технічні зміни та вдосконалення.


