
 POLITEK   Герметик PU 2845  
Опис продукту: 
Однокомпонентний матеріал на поліуретановій основі, 
який створює міцний та еластичний шар з чудовою 
адгезією на більшості поверхонь. 
 Властивості:
• Однокомпонентний 
• Легкий в нанесенні 
• Тіксотропний
• Підлягає фарбуванню
• Не змінює об’єм 
• Стійкий до різних  погодних умов та води 
• Зберігає постійну еластичність 

Технічні характеристики:
 Хімічна основа:                                                          Поліуретан
 Умови висихання:                                                          Атмосферна сушка  
 Питома вага (DIN 53479):                                            1,15 ± 0,03 г/см3 
 Час зчеплення (25ºC при відносній вологості 50%):  60-90 хв.
 Норма висихання (25ºC при відносній вологості 50%):   2 мм/24 години
 Твердість (ASTM D 53505) (DIN 53504):               50±5 
 Міцність на розрив:                                                          10 Н/мм

Деталі при нанесенні:  
Температура при нанесенні: від +5 °C до +35 °C
Термостійкість:                              від +30 °C до +80 °C
Поверхня має бути очищена від пилу, жирів та іншого бруду.  Якщо є потреба нанесіть 
ґрунтовку. В разі необхідності поверхню потрібно обезжирити.
Перед нанесенням на бетон його рекомендується очистити металевою щіткою.
Сфера використання:
• Автомобільна промисловість
• Підходить для герметизації швів простого скріплення, а також для заходів щодо 
              зменшення вібрації та звукоізоляції при ремонті або  конструкції кузова 
              автомобіля.
• Використовується для зчеплення металевих та скляних матеріалів. 
• Будівельна промисловість 
• Здатний до адгезії до будівельних матеріалів на основі цементу, цегли, кераміки, 
              мармуру, скла, дерева, оцинкованої сталі, алюмінію та більшості пластикових 
              поверхонь. 
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• Застосовується в будівельній промисловості, в порожнинах стиків між 
              будівельними елементами.
• Використовується для з’єднань та складання алюмінієвого, ПВХ, дерев’яного 
              обрамлення. 
• Використовується при укладенні черепиці 

Нанесення:
• Може наноситись вручну або пневматичним пістолетом 
• Може бути відшліфований 
• Після відкриття упаковки рекомендується використати матеріал  протягом 24 годин. 
• Не наносити при температурі нижче  5 °C.
• В холодну погоду перед використанням потримайте в приміщенні при 
              температурі близько 20 °C.

Очистка інструментів: 
Інструменти можливо очистити спиртом або ацетоном. 

Пакування:
В 400 і 600 мл алюмінієвих патронах,
В 300 мл алюмінієвих балончиках 
 
Колір:
Білий, Сірий, Чорний 

Термін придатності:
Зберігайте продукт в прохолодному і добре провітрюваному приміщенні.
Термін придатності 12 місяців при температурі +5°C до +25°C.

Застереження
Зберігати в недоступному  для дітей місці. Уникайте контакту з шкірою та очима. 
Використовуйте в приміщеннях з хорошою вентиляцією. Не вдихайте пари.
Не куріть при використані матеріалу.

Офіційний імпортер в Україні
ТОВ «АСПЕКТ СОЛЮШН УКРАЇНА»
+38(044) 222 60 85


