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Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени доб-
росъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой  възможни приложения, които са извън на-
шия контрол, ние не може да  поемем каквито и да  било  отговорности за получените резултати. Във  всеки случай се препоръчва да  
се извършват предварителни тестове. 
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Технически характеристики:                                                                                                   

 Основа   MS Polymer®  

 Консистенция   Паста  

 Система на втвърдяване   Влажност  

 Формиране на външния слой (*) (20°C/65% отн. влажност)  Около. 10 мин,  

 Скорост на втвърдяване (*) (20°C/65% отн. влажност)  2 мм/24ч  

 Твърдост (DIN 53505)   25 ± 5 Shore A  

 Специфично тегло (DIN 53479)   1,45  г/мл  

 Еластичност (ISO 7389)   > 70%  

 Способност за раздвижване   ± 25%  

 Температурна устойчивост (напълно втвърден)   -40°C до +90°C  

 Коефициент на еластичност 100% (DIN 53504)   0,36 N/mm²  

 Издръжливост на разтягане (DIN 53504)   1,30 N/mm²  

 Удължаване при чупене (DIN 53504)   > 900 %  
*Стойностите варират в зависимост от факторите на околната среда като температура, влажност и вид на повърхността. 
 

Описание на продукта: 
Soudaseal 215LM е високачествен, неутрален  
еластичен, , еднокомпонентен уплътнител за  
фуги на основата на MS- Polymer.  
 
Характеристики:  

 Тестван и отговарящ на ISO 11600-F-25LM  

 Голяма сила на залепване върху почти 
всички повърхности  

 Отлично залепване и екструдиране, дори 
при неблагоприятни условия   

 Отлични механични качества   

 Почти без мирис  

 Без образуване на балончета в уплътнителя, 
дорипри мокри и влажни условия   

 Без необходимост от грундиране върху 
много повърхности ( освен където може да 
се появи  водно налягане)  

 Стабилен цвят и UV устойчивост   

 Екологични предимства  – без изоцианити, 
разтворители, халогени и киселини   

 Боядисваем с бои на водна основа (други 
системи трябва да бъдат тествани )  

 Отлично устойчвост при всички видове 
климат 

 
Приложение:  
Разширителни и свързващи фуги в строителната  
индустрия: Уплътнение на фуги в сглобяеми  
обекти, фуги в многоетажни конструкции,  
уплътнение между рамките на врати и прозорци  
и др. Гъвкави фуги в морската и автомобилната  
индустрия. Приложения на места, на които ще се  
нложи боядисване с бои на водна основа.  
  

Опаковка:  
Цвят: бял, черен, бетоново-сив, сив, средно-
сиво, кафяво, тъмно бежаво, порцеланово сиво,  
други цветове по заявка.   
Опаковка: флаконe 290 мл; фолиева опаковка 
600 мл (друга опаковка при заявка)  
  
Срок на годност:  
12 месеца в неотворена опаковка на хладно и 
сухо място при температура между +5°C и +25°C.  
 
Устойчивост на химически агенти:  
Добра устойчивост на вода, алифатни 
разтворители, минерални масла, грес, разредени  
неорганични киселини и алкали.    
Лоша устойчивост на ароматизирани 
разтворители, концентрирани киселини,  
хлорирани хидрокарбони.   
 
Повърхности:  
Естествени: всички обичайни строителни 
материали, камък, метал, PVC, обработено  
дърво…  
Състояние: чисти, сухи, обезмаслени и  
обезпрашени   
Грундиране: Порьозни повърхности при  
приложения с водно налягане трябва да се  
обработят с  Primer 150. Активатор на  
повърхности може да се използва за  
предварителна обработка на непорьозни  
повърхности.  
Препоръчваме предварителен тест за 
съвместимост преди нанасяне.    
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Размер на фугата:  
Минимална ширина: 5мм  
Максимална ширина: 30 мм  
Минимална дълбочина: 5 мм  
Препоръчително: ширина = 2 x дълбочина   
 
Нанасяне:  
Метод: Ръчен или пневматичне пистолет  
Температура на насяне: +5°C до +35°C  
Почистване:  със продукт за почистване  
незабавно след нанасянето и преди 
втвърдяването.   
Последваща обработка: със сапунен разтвор 
преди формиране на външния слой.   
Възстановяване със: Soudaseal 215 LM  
  
Здравни и препоръки за безопаснот:  
Приложете обичайните правила за индустриална 
хигиена.  
  

Забележки:  
Soudaseal 215LM може да бъде боядиван, но 
поради големия брой от бои и оцветители  
силно препоръчваме предварителен тест за  
съвместимост преди нанасяне Времето за  
изсъхване на бои на основата на алкидни смоли 
може да бъде по-голямо.  
Soudaseal 215 LM не трябва да бъде използван 
като полиращ силикон.  
  
Тесттове/Одобрения:  

 Belgium: ATG 98/2241 (ISO 11600-F-25LM)  

 Germany: MPA-NRW 22-0902  5 98 to DIN 
18540-F  

 UK: BBA SC 007/01  (ISO 11600-F-25LM  

 New Zealand : BRANZ Appraisal Nr 419 


