CERESIT FT 101 univerzál tmel šedý

Popis

Víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec ®,
vytvrzující absorbováním vzdušné vlhkosti

Použití

Pro elastické spoje a utěsňování v konstrukcích v interiéru i exteriéru, montáž okenních
parapetů, podlahových lišt, schodů, dlaždic, spojování kovů, spoje mezi okenními rámy a
zdivem, dilatační spáry v podlahách a stěnách na balkonech, terasách a bazénech,
spojování kovových a dřevěných konstrukcí.
Vhodný pro tmelení i lepení. Odolává ozónu a UV záření.
- vytvoření trvalého nepropustného spojení ve stavebních konstrukcích a materiálech
- vhodný pro lepení, tmelení a výplně
- vysoce elastický, výborná lepivost s většinou materiálů i na vlhké podklady,
- není smrštivý, nevytváří trhliny ani praskliny
- po vytvrzení je možnost provedení povrchové úpravy např. barvením nebo broušením
- trvalá odolnost vůči klimatickým podmínkám a UV záření
- snadná aplikace, estetický vzhled
- neobsahuje nebezpečné látky

Výhody

Technické údaje:
Nevytvrzený:










Báze: Polymer Flextec® vytvrzující vzdušnou vlhkostí
Zápach: Alkoholový
Konzistence: Pasta
Hustota: Přibl. 1,4 g/ml
Odpor proti toku: < 2 mm
Doba vytvoření slupky: Přibl. 15 min.
Rychlost vytvrzování: Přibl. 2,5 mm/24 hodin
Initial tack (Okamžitá p evnost) : Přibl. 10 g/cm 2
Aplikační teplota: od +5°C do +40°C (teplota podkladu)

Vytvrzený:












Zápach: Bez zápachu
Tvrdost Shore A: 40
Model pružnosti 100%: Přibl. 0,80 N/mm2 (ISO 8339-A)
Pevnost v tahu: Přibl. 1,0 N/mm2 (ISO 8339-A)
Prodloužení při přetržení: Přibl. 250% (ISO 8339-A)
Prodloužení při přetržení: Přibl. 400% (ISO 8339-B)
Tvarová paměť: Přibl. 85% (ISO 7389-B)
Teplotní odolnost: -40 °C až 80 °C
Smrštění: - 3%
Možnost roztažení: 25%
Doporučená šířka spoje: 10-35 mm
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