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klej montażowy i uszczelniacz

 Do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych.

 Do ścian i posadzek.

 Do elastycznego wypełniania szczelin

dylatacyjnych i spoin łączących

okładziny ceramiczne i szklane 

z innymi elementami i materiałami 

w pomieszczeniach suchych (np.

pokojach, korytarzach, kuchniach) 

i mokrych (łazienkach, toaletach,

natryskach, umywalniach), w nieckach

basenowych i na plażach wokół

basenów, w zbiornikach wodnych, na

balkonach, tarasach i elewacjach.

 Do elastycznego łączenia między sobą

elementów ze szkła, aluminium,

drewna, emalii, ceramiki, twardego,

PVC, akrylu sanitarnego, elementów

budowlanych ze szkła (także

profilowanego, falistego i

ornamentowego), np. luksferów.

 Do uszczelniania styków szyb 

i ościeżnic w oknach i drzwiach 

z drewna, aluminium eloksalowanego

i nieeloksalowanego oraz PVC.

 Do elastycznego sklejania i

wstępnego mocowania elementów 

z wielu różnych materiałów

budowlanych.

Zakres stosowania

 1-komponentowy, hybrydowy

uszczelniacz i klej montażowy na

bazie polimerów modyfikowanych

silanowo (SMP)

 Elastyczny, kompensuje

odkształcenia rozciągające i ściskające.

 Odporny na czynniki atmos-

feryczne i promieniowanie

ultrafioletowe.

 Dostępny w 3 kolorach.

 Odporny na porażenie grzybami

rozkładu pleśniowego.

 Powierzchnia materiału może być

malowana farbami na bazie

wodnej.

 Odporny na działanie stosowanych w

gospodarstwie domowym środków

czyszczących i dezynfekujących,

łatwy w utrzymaniu czystości.

 Rozciągliwość przy zerwaniu

(wg ISO 37): ok. 600%.

 Bardzo łatwa aplikacja przy użyciu

typowych wyciskarek do

uszczelniaczy silikonowych.

 Ekologiczny, nie zawiera

rozpuszczalników – odznacza się

niską emisyjnością substancji

szkodliwych – znak EMICODE 

EC 1 PLUS.

Właściwości produktu
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* Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

Baza materiałowa polimery modyfikowane silanowo (SMP)

Składniki produkt 1-składnikowy

Konsystencja pasta

Kolory biały, cementowoszary, betonowoszary

Trwałość składowania 12 miesięcy w zamkniętym pojemniku, w suchym miejscu, nie
składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C

Opakowanie kartusz 420 g

Zużycie zależnie od zastosowania

Temperatura aplikacji i podłoża +5 °C do +35 °C

Twardość (Shore A) ok. 25

Czas naskórkowania* ok. 30 min.

Szybkość utwardzania* ok. 2 mm / dzień

Gęstość ok. 1,45 g/cm³

Rozciągliwość przy zerwaniu (wg ISO 37) ok. 600 %

Odporność termiczna -40 °C do +90 °C

Dane techniczne

 Podłoże musi być czyste, zwarte 

i nośne. Ewentualne warstwy

antyadhezyjne należy usunąć 

przez przeszlifowanie i odpylenie.

 Podłoża zawierające bitumy, smołę,

ewentualnie polietylen lub polipropylen

nie zapewniają wystarczającej

przyczepności dla kleju PCI

Elastoferm®. Dodatkowym czynnikiem

osłabiającym przyczepność mogą 

być reakcje chemiczne między tymi

podłożami a klejem PCI Elastoferm®.

 Na większości podłoży nie jest

wymagane gruntowanie, na

nielicznych zaleca się zagruntowanie

środkiem PCI Elastprimer zgodnie 

z poniższą tabelą.

 W przypadku nieznanych podłoży, np.

pokrytych nieznanymi powłokami,

zaleca się przed aplikacją produktu

wykonanie próby sprawdzającej

przyczepność i możliwość wystąpienia

wzajemnych negatywnych

oddziaływań chemicznych.

 PCI Elastoferm® można aplikować

przy pomocy wyciskarki do

uszczelniaczy silikonowych lub pacą

zębatą o rozmiarze ząbków np. A2.

 W przypadku stosowania w roli

uszczelniacza do spoin elastycznych,

zaleca się do wygładzania i

wyprofilowania powierzchni użycie

środka PCI Glättmittel w

rozcieńczeniu 1 : 5 z wodą.

Sposób użycia
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Tabebela podłoży i gruntów dla PCI Elastoferm®: 

Podłoża Bez gruntowania Środek gruntujący

Tworzywo ABS x

Szkło akrylowe (np. Plexiglas) x

Aluminium eloksalowane x

Aluminium nieeloksalowane x

Beton x

Chrom x

Stal szlachetna V2A x

Emalia x

Płyta cementowo-włóknowa x

Gres x

Szkło x

Drewno surowe x

Drewno lakierowane x

Drewno lazurowane x

Bloczki (lub cegła) wapienno-piaskowe PCI Elastoprimer 110

Ceramika glazurowana x

Ceramika nieglazurowana / chłonna x

Profile z tworzywa szt. Hostalit Z x

Miedź x

Linoleum x

Żywica melaminowa (Resopal) x

Mosiądz x

Poliester x

Polistyren uszorstniony x

Beton komórkowy PCI Elastoprimer 110

PVC twardy x

PVC zmiękczony x

Lustro x

Kamionka glazurowana / nieglazurowana x

Biała blacha x

Cynk x
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ul. Kazimierza Wielkiego 58
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W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne
stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach mogą odbiegać od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć
naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego
zawinienia (działania umyślnego lub rażącego
niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych
roszczeń z tytułu ogólnych przepisów 
o odpowiedzialności za produkt. 

W sprawie doradztwa obiektowego i

dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców

techniczno-handlowych PCI.

Serwis dla projektantów

Dokładnie opróżnione opakowania po

produktach PCI oraz pozostałe, nie

wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Utylizacja odpadów

 PCI Elastoferm® utwardza się w

wyniku reakcji z wilgocią zawartą w

powietrzu i w podłożu. W przypadku

niewykorzystania całego opakowania,

należy je zamknąć szczelnie w

sposób uniemożliwiający dostęp

powietrza.

 W warunkach niskiej wilgotności

powietrza (poniżej 35% względnej

wilgotności powietrza), czas potrzebny

do utwardzenia się produktu i

uzyskania przezeń gotowości do

przejęcia obciążeń, może ulec

znacznemu wydłużeniu w porównaniu

z podanym w tabeli w Danych

tehnicznych. 

 Zanieczyszczenia należy usuwać

natychmiast i możliwie całkowicie

przy użyciu odpowiednich chusteczek

do likwidacji zabrudzeń z materiałów

na bazie SMP.

 Utwardzone resztki produktu można

usuwać mechanicznie.

 Narzędzia należy oczyścić zaraz po

aplikacji poroduktu używając do tego

rozcieńczalnika uniwersalnego. Po

utwardzeniu się możliwe jest już tylko

czyszczenie mechaniczne. 

 Generalnie produkt nadaje się do

przyklejania elementów z kamienia

naturalnego. W przypadku bardzo

wrażliwych kamieni, podatnych na

wystąpienie przebarwień, zaleca się

wstępne wykonanie testu

przydatności PCI Elastoferm® do

danego rodzaju kamienia.  

Zalecenia i uwagi

W trakcie aplikacji produktu uwalniają

się niewielkie ilości oparów alkoholu. 

Nie dopuszczać do dostania się

produktu do oczu.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki
produktu.

Wskazówki BHP


