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Сировинна основа: 1-компонентний гібридний полімер

Колір: кришталево прозорий

Система затвердіння: полімеризація в умовах
атмосферної вологості

Клас будівельних матеріалів:  
DIN EN 13501-1

клас E

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

~ 2-3 мм / 24 год.

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

~ 10 хв. 

Щільність:
DIN 53479

1,04 г/мл

Твердість по Шору А:
DIN 53505  

38 +/- 5

Максимально допустима деформація:  
DIN EN ISO 11600

20 %

Зміна обсягу:  
DIN EN ISO 10563

-3 до -4 % об.

Міцність на розрив:  
DIN 53504

2,4 Н/мм2

Міцність на розтягування і зсув:
DIN 53504  

1,0 Н/мм2

Модуль еластичності 100%:  
DIN EN ISO 8339

0,8 Н/мм2

Розтягування на розрив:
DIN 53504

300 %

Еластична зворотність:
ISO 7389-B

> 75 %

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: водонепроникність

Фарбування: дуже добре фарбування згідно
з DIN 52452-A1*, можливе нанесення
другого шару до повного висихання
першого

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

Форма постачання: 290 мл картридж

blaugelb

Гібридний полімер Crystal
Герметик і клей для кристально прозорого з'єднання

Кришталева прозорість: склеювання
і герметизація в одному продукті.

Гібридний полімер blaugelb Crystal - однокомпонентний, кришталево прозорий, 

постійно еластичний клей-герметик. Розроблений на основі гібридного полімеру, 

продукт демонструє високу початкову адгезію і швидке затвердіння.

Завдяки своїй прозорості він ідеально застосовується для склеювання скла або 

приклеювання до скляних поверхонь всередині приміщень, а також придатний і 

для багатьох інших сфер застосування (не є герметиком для склопакетів). 

Полімер водонепроникний, стійкий до впливів атмосфери і багатьох хімікатів.

Завдяки чудовій початковій адгезії може використовуватися майже на всіх, навіть 

вологих будівельних поверхнях без застосування праймера.

* Необхідно проведення відповідних попередніх тестів.

універсальне застосування для герметизації і склеювання

придатний для всіх широко поширених будівельних поверхонь*

постійно еластичний, поглинає нерівності і коливання матеріалів

може використовуватися в критичних тимчасових рамках завдяки швидкій 

переробці

твердне в умовах атмосферної вологості ззовні всередину

придатний для фарбування згідно з DIN 52452-A1*, можливе нанесення 

другого шару до повного висихання першого

волого- і термостійкий

стійкий до атмосферних впливів

не піддається корозії

кришталева прозорість

не містить силіконів, ізоціанатів, розчинників

без запаху

клас будівельних матеріалів E (DIN EN 13501-1)

Представлені в цьому документі данні, наскільки нам відомо, повністю відповідають наявній у нас інформації та технічним даним. 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.


