
Характеристики продукту: Сировинна основа: 1-компонентний гібридний полімер

Колір: чорний

Система затвердіння: полімеризація через вологість

Клас будівельних матеріалів:  
DIN 4102-4

B2

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

~ 3 мм / 24 год.

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

~ 6 хв.

Щільність:
DIN 53479

1,50 г/мл

Твердість по Шору А:
DIN 53505

55 ± 5

Максимально допустима деформація: 20 %

Зміна обсягу:  

DIN EN ISO 10563
до -4% об.

Розтяжна напруга при 100% розтягуванні:
 

DIN EN ISO 8339
2,3 Н/мм2

Межа міцності на розрив:
DIN 53504

3,6 Н/мм2

Межа міцності при зсуві:
DIN 53504

 
1,5 Н/мм2

Модуль Юнга 100%:
DIN EN ISO 8339

 
2,4 Н/мм2

Розтягування на розрив:
DIN 53504

400%

Еластичне відновлення:
ISO 7389-B

> 75%

Вміст розчинника: немає 

Ізоціанат: немає 

Температура переробки:
 

зовнішнє середовище: від  0°C до +40°C 
поверхня: від  0°C до +35°C

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

Вологостійкість: водонепроникний

Екологічний припис: EMICODE EC1 Plus

Придатність для фарбування: дуже добра придатність
до фарбування згідно з DIN 52452-A1,
можливо нанесення другого шару
до повного висихання першого 

Форма постачання: пакет 600 мл з трубкою 

Термін зберігання: 12 місяців у нерозкритій упаковці
при температурі від +5°С до +25°С

blaugelb

Клей blaugelb RC (чорний)
Клей та герметик в одному продукті

Клей та герметик в одному продукті 
для проклеювання теплоізоляційного
скління у вікнах RC2 і RC3

Клей blaugelb RC (чорний) є однокомпонентним клеєм з тривалою еластичністю та 

герметиком для проклеювання теплоізоляційного скління у вікнах RC2 і RC3.

Спеціальна рецептура має особливо високу адгезію і швидко твердне. Тривало 

водостійкий, стійкий до багатьох хімічних речовин, атмосферних впливів та 

UV-випромінювання. Дуже добре придатний для фарбування відповідно до DIN 

52452-A1* та нанесення другого шару «мокрий по мокрому». Клей випробувано за 

допомогою герметиків-ущільнювачів по краю від провідних виробників. Сумісність з 

системою з'єднання по краю із склопакетами повинна бути перевірена 

виконувачем робіт перед кожним застосуванням в кожному окремому випадку.

Оскільки клей має не тільки відмінну адгезію, але і дуже хороші властивості 

герметизації, то він також може використовуватися для різних застосувань у галузі 

склеювання та герметизації.

Переваги продукту:

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

 

*Відповідні попередні випробування проведено.

випробуваний для склеювання герметичних вікон відповідно до RC2 

і RC3

випробуваний на сумісність з системами ущільнення по краю

випробуваний відповідно до ISO 11600-F + G-25LM

еластичний протягом тривалого часу, поглинає нерівності і коливання 

матеріалів з силікону, ізоціанату, а також розчинних, галогенних і безкислотних 

матеріалів

дуже хороша адгезія майже на всіх широко поширених будівельних поверхнях*

дуже хороша придатність до фарбування згідно з DIN 52452-A1*, можливе 

нанесення другого шару до повного висихання першого

стійкий до атмосферних впливів і UV-випромінювання

волого- і термостійкий

не піддається корозії

майже без запаху

клас будівельних матеріалів B2 (DIN 4102)

дуже низький вміст токсичних речови відповідно до EMICODE EC1 Plus

вироблено відповідно до ISO 9001:2008



Підготовка та обробка:

Підкладка повинна бути міцною, стабільною, чистою та вільною від жиру, пилу 

та дрібних елементів. Клей blaugelb RC (чорний) також добре тримається на 

вологих поверхнях.

Перед використанням матеріал повинен бути перевірений на відповідність та 

придатність за допомогою відповідних випробувань. Сумісність з системою 

з'єднання по краю із склопакетами повинна бути перевірена перед кожним 

застосуванням в кожному окремому випадку. Не використовуйте клей для 

структурного скріплення елементів конструкційного скла.

Клей наноситься на віконний фальц. Невелике зволоження віконного фальца 

(наприклад, за допомогою розпилювача) перед нанесенням клею важливе 

для сприяння затвердінню. Затвердіння відбувається шляхом реакції з 

вологістю ззовні всередину. Перед утворенням плівки клей можна 

розгладити.

Області застосування:

Структурне склеювання ізоляційного скління для захисту від руйнування 

відповідно до DIN EN 1627, пряме скління для вікон та дверей з ПВХ, дерева 

та алюмінію, для кріплення і герметизації у металургійній та будівельній 

промисловості, дверних каркасів, підвіконь, плат, панелей, смуг, дерев'яних 

конструкцій та багатьох інших матеріалів.

Підкладки:

Метали (сталь, алюміній, латунь, цинк і т. д.), штучні матеріали (полікарбонат, 

ПВХ, АБС, поліамід, ПММА та штучні матеріали зі скловолокном), пробка, бетон, 

камінь, емаль, скло, дерево, ламінат високого тиску. Не використовуйте на 

поліетилені, поліпропілені, політетрафторетилені, природних каменях та 

силіконах.

Очищення та ремонт:

Перед затвердінням клей можна очистити уайт-спіритом, після затвердіння 

можна очистити засобом для видалення силікону або механічно. Ремонт шва 

за допомогою клею blaugelb RC (чорний) може бути проведений тим самим 

матеріалом.

Термін та умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці, при температурі від +5°С до 

+25°С. Термін зберігання - 12 місяців.

Утилізація:

Утилізація проводиться з урахуванням національних норм.

Код відходів: 080409 (продукт), 150110 (упакування).

Рекомендація з техніки безпеки:

Будь ласка, дотримуйтесь Паспорта безпеки матеріалів.

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.
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