
DESCRIERE GENERALA

Mastic mono-component cu întărire rapidă pe bază de poliuretan.

Masticul 50-FC-S este un sigilant cu întărire rapidă pentru etanșarea rosturilor și 
adeziv pentru uz general a cărei formula a fost special concepută să conțină atât 
poliuretan, cat si poliuretan îmbogățit cu silyl, rezultând astfel un material cu 
proprietăți superioare. Masticul 50-FC-S este un produs cu caracteristici tixotropice
deosebite.
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AVANTAJE

Masticul 50-FC-S se întărește rapid în contact cu umiditatea atmosferică, formând un etanşant cu aderență imediată chiar și pe 
suprafețe care sunt în mod tradițional incompatibile cu poliuretanul, de ex: aluminiu, oțel, policarbonat etc. În plus, materialul de 
etanșare a fost modificat pentru a avea un profil de extrudare identic cu tehnologia avansată PU-hibrid.

MOD DE UTILIZARE

Curățați bine rostul (îmbinarea) și asigurați-vă că suprafața nu are urme de uleiuri, grăsimi, ceară, silicon, etc. Pentru cele mai multe 
aplicații, amorsa nu este necesară. În cazul aplicării pe suprafețele foarte poroase, trebuie închiși foarte bine porii pentru a evita 
formarea de bule de aer în mastic dacă temperatura substratului crește. Mai întâi se aplică materialul de umplere, de exemplu un
cordon din polietilenă expandată. Atunci când se utilizează un astfel de produs, cu celule închise, trebuie să se aibă grijă ca învelișul 
exterior al acestuia să nu fie perforat, deoarece în condiții de temperatură în creștere poate provoca barbotări. Utilizarea unui produs 
de umplere este importantă deoarece asigură raportul corect lățime-adâncime și, de asemenea, facilitează îndepărtarea masticului. 

Decupați capătul ambalajului, atașați masticul de pistolul aplicator și potriviți pistolul cu duza tăiată într-atât cat doriți sa fie 
dimensiunea “picăturii”. Aplicați masticul asigurându-vă că nu rămâne aer în rosturi/îmbinări. Rosturile și îmbinările largi vor necesita 
aplicări succesive, astfel încât materialul să fie în contact atât cu părțile laterale, cât și cu fundul îmbinării. 

AMBALARE

Tuburi de 600 ml; 24 tuburi/cutie;

APLICAŢII

Masticul 50-FC-S este recomandat pentru etanșarea îmbinărilor în construcții, în special pentru sigilarea rosturilor pardoselilor 
industriale, dar și pentru:

• Rame din metal; 
• Ferestre și panouri din aluminiu;
• Suprafețe din beton, sticlă, granit, marmură;

CONSUM / RATĂ DE ACOPERIRE

(pentru rezultate optime, raportul lățime /adâncime trebuie să fie de 2:1, la o adâncime a rostului de min. 10mm)

Per tub 

600 ml

Adâncime

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Lă
ți
m
e 5 mm 24 m 12 m

10 mm 4 m 3 m 2.4 m

15 mm 1.6 m
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ATENŢIE

Nu este recomandat pentru suprafețe friabile sau cu părți care se desprind.

În aceste cazuri se recomandă utilizarea unei amorse speciale care întărește suprafața și o pregătește pentru aplicarea masticului. 

Suprafețele foarte poroase, cele prăfuite sau betonul slab compactat trebuie să aibă porii foarte bine închiși pentru a evita ca bulele de 
aer să se infiltreze în mastic înainte de întărire în cazul creșterilor de temperatură ale substratului.

PROPRIETĂTI ŞI AVANTAJE

• Aderență excelentă la aproape orice tip de suprafață, cu sau fără utilizarea de amorse speciale;
• Stabilitate excelentă într-o gamă largă de condiții climatice;                                  
• Rezistență excelentă la căldură: potrivit pentru aplicare pe suprafețe expuse la temperaturi >60°C;
• Rezistență la frig: rămâne elastic chiar și la temperaturi mai joase de - 40°C;
• Rezistență chimică excelentă, potrivit pentru aplicări subacvatice, în piscine sau sub apă tratată chimic;
• Rezistent la microorganisme și ciuperci;

VALABILITATE

Minim 12 luni în ambalajul original, depozitat în locuri uscate și la temperaturi între 5°C și 25°C. Odată deschis recipientul, utilizați cât
mai curând posibil.

SPECIFICATII TEHNICE

PROPRIETĂȚI UNITATE METODA

perioada în care se menține vâscos la 25oC și 

55% umiditate relativa (RH)

1.5 – 2.5 ore -

Rata de întărire 3-4 mm/zi -

Temperatura de aplicare -40°C - +80°C -

Duritatea ±45 Shore A ASTM D2240 / DIN 

53505 / ISO R868

Rezistența la tracțiune, elongație 100% 0.7 N/mm2 ASTM D412 / EN-

ISO-527-3

Elongație >700% ASTM D412 / EN-

ISO-527-3

QUV Test accelerat de rezistență climatică (4 

ore UV la 60°C și Lămpi UVB și 4 ore la 50°C)

Test trecut după 2000 ore ASTM G53

Rezistență la căldură (100 zile, 80°C) Test trecut EOTA TR011

Toxicitate Nu există restricții după întărire -

Reziliență >80% DIN 52458

Hidroliză (8% KOH – Hidroxid de potasiu, 15 

zile la 50°C)

Nu s-au constatat modificări ale 

proprietăților elastomerice

-

Hidroliză (H2O - apă, ciclu de 30 zile, 60-

100°C)

Nu s-au constatat modificări ale 

proprietăților elastomerice

-

Acid clorhidric (HCL) PH=2, 10 zile, la 

temperatura camerei

Nu s-au constatat modificări ale 

proprietăților elastomerice

-

Aderență la beton > 2 N/mm² ASTM D4541
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