
Produkta datu lapa  

Flügger All Seal 

 

 

 

Produkta īpašības 

Ārkārtīgi elastīgs blīvējums, kas žūst reaģējot ar gaisā esošo mitrumu. Veido elastīgu 

savienojumu, kas spēj kustēties, saglabājot savu sākotnējo pozīciju, par +/-25 %. Uz 

savienojuma ir iespējams krāsot ar visa tipa krāsām, nepastāvot plaisāšanas riskam. 

Paplašinājuma savienojumi parasti netiek krāsoti. 

Lietošana 

Ideāli piemērota gandrīz visa veida savienojumu veidošanā gan iekštelpu, gan ārtelpu 

būvprojektos. Piemērota fasādes savienojumiem, paplašinājums savienojumiem un caurumu 

aizpildīšanas darbu veikšanai, kuru ir iespējams krāsot ar visu veidu krāsu un kurš ir izturīgs 

pret laika apstākļu iedarbību. 

Piemēram, tādiem savienojumiem ar lielu kustību amplitūdu, kā logiem un durvīm, sienām un 

rāmjiem. 

Ideāla saķere ar tādiem materiāliem, kā piemēram, koks, metāls, PVC, ķieģeļi, betons un 

krāsotas virsmas. 

Apstrāde 

Substrātam ir jābūt tīram, cietam un sausam. Porainas virsmas nogruntēt ar attiecīgo grunti. 

Nogriezt kasetnes uzgali, pievienot adapteri un nogriezt to vajadzīgā savienojuma platumā. 

Uzklāt izmantojot piltuves pistoli. Apstrādāt virsmu ar ūdeni, pirms savienojums ir izžuvis. 

Gala apstrāde elastīgiem savienojumiem ir jāveic ar krāsu, kurai ir līdzīga elastīguma pakāpe. 

Blīvējums nav apstrādājams ar smilšpapīru. Nelietot Flugger All Seal vietās, kur regulāri 

uzkrājas ūdens, vai arī ir PP (Polipropilēna), PE (Polietilēna), Teflona vai bitumena virsmās. 

Pareiza lietošana 

Savienojumiem vajadzētu būt tādā izmēra, ka brīvā savienojuma kustība ir mazāka par +/-25 %. 

Veidojot savienojumu, ņemiet vērā nepieciešamo tā dziļumu. Savienojuma dziļumam vajadzētu būt 

vismaz pusei no tā platuma, savukārt, šaurus savienojumus ir ieteicams veidot pēc kvadrātiskā 

principa. 

 
Tehniskā specifikācija 

Tips:      MS Polimērs 

Tilpums:     1,5kg/litrā 

Lietošanas temperatūra:   Min. temp. +5 C, Max. temp. +30 C 

Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:  Apvalka veidošanās: Aptuveni 20 minūtes 

      Intervāls starp klājumiem: 6-24 stundas  

      atkarībā no savienojuma izmēra 

      Žūšana: 2mm/ 24 stundas atkarībā no gaisa  

      mitruma un temperatūras (žūst lēnāk zemā  

      gaisa temperatūrā un zemā gaisa mitrumā) 

      Pilnībā nožuvis: pēc vairākām dienām 

Savienojuma kustības amplitūda:  25% 

Cietība:     25 shore A (DIN 53505) 

Saraušanās:     0% 

Elastības modulis:    0.39N/mm2 (DIN53504) 

Stiepšanas spēks:    1.09N/mm2 (DIN53504) 

Lūzuma punkts izstiepjot:   pie 700% (DIN53504) 

Savienojums:     Max. savienojuma platums: 25mm 

      Min. savienojuma platums: 5mm 

      Max. savienojuma dziļums:: 14mm 

Darba rīku tīrīšana    Blīvējumam esot mitram: Ar spirtu 

      Sacietējušam blīvējumam: Mehāniski 



Uzglabāšana: Vēsā, neaizsalstošā un dziļi noslēgtā vietā 

 
Produkta lietošanas drošības noteikumi: Skatīt materia lietošanas drošības datu lapu.  

Atslēga: ALL SEAL   2011. gada jūnijs aizstāj 2011. gada augustu 

 

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju. 

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas 

pieejama www.flugger.dk 

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem 

izmēģinājumiem un praktisko pieredzi. 

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


