KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
BAST PLATINUM
Uszczelniacz cienkowarstwowy do wysokich temperatur
Opis produktu:
Jednoskładnikowy uszczelniacz ognioodporny i kwasoodporny
przeznaczony do spoinowania
cienkowarstwowego ceramicznych, szamotowych i stalowych wkładek (rur) w systemach kominowych
a także do uszczelniania wykładzin ogniotrwałych: kominków, pieców, kuchenek, kotłów oraz innych
urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach.
Właściwości:
 Odporność na temperaturę do + 1350oC
 Elastyczność
 Dobra przyczepność do cegieł, szamotu, betonu, kamienia, ceramiki
 Odporność na SO2, SO3, NO2
Zastosowanie:
 spoinowanie rur w systemach kominowych
 mocowanie i uszczelnianie elementów wykonanych z kamienia, betonu, stali
 uszczelnianie i spoinowanie cegieł, bloczków ognioodpornych
 stosowany jest w pracach, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury np. kominy,
kominki, piece, paleniska, grille, kotły itp.
Sposób użycia:
Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Po nałożeniu uszczelniacz należy wygładzić
przy pomocą szpachelki lub innych narzędzi.
Dane techniczne:
Czas utwardzenia
24 - 96 h (w zależności od głębokości szczeliny lub grubości
nakładanej warstwy)
Grubość warstwy

od 3 do 5 mm

Kożuszenie

30 minut

Konsystencja

Pasta

Nasiąkliwość

<3%
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Kwasoodporność

< 2%

Przyczepność do podłoża

Dobra, zarówno do powierzchni porowatych jak i
nieporowatych
Od +5oC do +25oC

Temperatura pracy
Konsystencja przy nakładaniu

plastyczna

Reakcja na ogień

Klasa A1

Przyrost objętości

0%
1350oC

Odporność termiczna po utwardzeniu

Normy odniesienia:
PN – EN 13063 – 1 oraz PN – EN 13063 – 2. Produkt spełnia wymagania wymienionych norm w zakresie
produktu łączącego kanał wewnętrzny. System kominowy połączony uszczelniaczem BAST PLATINUM
może spełniać wymagania normy W3G.
Magazynowanie:
Uszczelniacz zaleca się magazynować w suchych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych oryginalnych
opakowaniach.
Termin przydatności:
12 miesięcy od daty produkcji.
Dostępne opakowania:
310 ml, 2 kg
Certyfikaty:
Pracujemy zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
Bezpieczeństwo:
Patrz: Karta Charakterystyki BAST PLATINUM.
UWAGA: Chronić przed dziećmi.
Aktualizacja: 30.05.2015
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Powyższe dane są zgodne z
obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie mógł przewidzieć wszystkich możliwości
zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za
właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być
wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek
dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na wiedzy producenta o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy
przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Producent zastrzega sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego
zawiadomienia.
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