ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika BlackSeal® BT
Уплътнител и лепило на основата на бутил-каучук.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

Sika BlackSeal® BT е еднокомпонентен, бутилкаучуков уплътнител за фуги и лепило с добра адхезия
към повечето строителни материали.

▪
▪
▪
▪
▪

УПОТРЕБА

Залепва към различни строителни материали
Не изисква грунд
Лесен за употреба
Може да се полага върху влажни повърхности
Формулировка с високо сухо съдържание - отлично запълване на отвори и пукнатини без свиване.

Sika BlackSeal® BT се използва за външно уплътняване, лепене и ремонт на покриви, стени и други
елементи на сградите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Химична основа

Бутил-каучук

Опаковка

300 ml картуш, 12 картуша в 1 кашон

Цвят

Черен

Срок на годност

Sika BlackSeal® BT има срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в ненарушени, оригинални, запечатани опаковки, като се спазват условията на съхранение описани подолу.

Условия на съхранение

Sika BlackSeal® BT трябва да се съхранява на сухо, защитен от директна
слънчева светлина, при температури между +5 °C и +25 °C.

Плътност

~ 1.80 kg/l

Съдържание на твърдо вещество

~ 85 %

(БДС EN ISO 1183-1)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Работна температура

Мин. −20 °C / Макс. +70 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Свличане

< 3 mm (20 mm профил, 23 °C)

Околна температура на въздуха

Мин. +5 °C / Макс. +40 °C

Температура на основата

Мин. +5 °C / Макс. +40 °C, мин. 3 °C над точката на оросяване
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(БДС EN ISO 7390)

Време, за което материалът спира да ~ 25 минути
лепне

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

При полагането на Sika BlackSeal® BT трябва да се
спазват общоприетите норми и правила за работа
със строителни материали.

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън
нашия контрол.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава и хомогенна, без наличие на масла, смазки, прах и отронени частици. Бои, циментово мляко и други частици със слаба адхезия към основата, трябва да бъдат отстранени.
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ
Sika BlackSeal® BT се доставя готов за употреба.
Поставете опаковката в пистолет за полагане на уплътнител и екструдирайте Sika BlackSeal® BT във фугата или върху повърхността за лепене.
За уплътняване на сглобки, нанесете достатъчно
количество от Sika BlackSeal® BT за да запълни отвора и притиснете повърхностите една към друга докато все още лепнат, оставяйки 2 мм филм от уплътнителя.
Когато се ползва като лепило, притиснете повърхностите една към друга, разделете ги и изчакайте
~10 минути, докато Sika BlackSeal® BT спре да лепне, след това притиснете отново повърхностите една към друга.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употреба със Sika® Colma
Cleaner или Sika® Top Clean T. След втвърдяване, остатъците от материала може да се отстранят само
механично.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
▪ Информационен лист за безопасност

ОГРАНИЧЕНИЯ
▪ Sika BlackSeal® BT не може да се боядисва.
▪ Не използвайте Sika BlackSeal® BT при фуги под вода.
▪ Не използвайте Sika BlackSeal® BT за уплътняване
на стъкла.
▪ Преди употреба на Sika BlackSeal® BT, ако е предвидено материала да контактува с други уплътнители или лепила, трябва да се направи тест за съвместимост.
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▪ Преди да нанесете Sika BlackSeal® BT върху пластмаса, трябва да се направи тест за съвместимост.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на
приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с
безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за
приложение и използване на продуктите на Сика,
са предоставени добронамерено и се основават на
текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия
в съответствие с нашите препоръки. На практика
разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се
гарантира пригодността за определена цел, нито
да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е
длъжен да провери пригодността на продукта към
поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите
продукти. Правата на собственост на трети страни
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да
правят справка с последното издание на местния
Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да
се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде
реализирана само с разрешение на Корпоративния
юридически отдел на Сика в Баар.
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