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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

PROFESSIONAL ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ 
 
 

 PROFESSIONAL ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ е готов за използване битумен уплътнител, подсилен с 
фибри, препоръчван за студено нанасяне за защита и поправки на пукнатини, фуги, дупки, мехури на покривните 
покрития и поцинковани водосточни тръби. Уплътнителят формира здраво, издръжливо и водоустойчиво 
съединение. Продуктът осигурява много добра адхезия към повечето строителни материали: 
 
бетон    мазилка    дърво   
битумни покривни покрития       асфалтни покрития  поцинковано желязо  стомана 
 
ПРЕДИМСТВА 
 

� Широко приложение върху покривни материали 
� Отлично прилепване към сухи и мокри покривни материали  
� Готов за използване за студено нанасяне 
� Висока устойчивост на стичаща се вода 
� Добра устойчивост на стареене, UV-лъчение и атмосферни  
� Не съдържа азбест  

 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

- Поправки на скъсвания, цепнатини и мехури на покривни покрития и битумни канали 
- Подсилване на места с износени битумни повърхности  
- Залепване на покривни плочки  
- Уплътняване на съединения на гофрирани плоскости   
- Уплътняване на съединения между водоустойчиви мембрани и димоотводи, водосточни тръби,  

вентилационни шахти, комини и др.  
- Запълване на разкъсвания в битумните мембрани, поцинковани водосточни тръби и др.  
- Запушване и запълване при покривни лайсни, дренажи, остъкляване, гофрирани асфалтни 

листове и др.   
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 
Консистенция:    полутвърда паста 
Състав:     смес от битумни смоли и фибри в органичен разтворители 
Цвят:     черен 
Температура за нанасяне   +10oC to +35oC 
Вискозитет :    70000 cPa.s at +60oC 
Плътност:     1,25 g/cm3 
Температура на възпламеняване             +37oC 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 
 
Подготовка:  Повърхността трябва да бъде стабилна, почистена, обезмаслена, без мъх.  Ако е необходимо, да 

се нанесе  PROFESSIONAL ГРУНД ЗА ПОКРИВИ  - това ще осигури по-добро залепване 
Нанасяне: срежете накрайника според ширината на пролуката. Срежете отвора на патрона и завийте 
накрайника. Материалът може лесно да бъде изтикан във фугата с използване на подходящ пистолет. По-малки 
скъсвания уплътнете с един слой от продукта, при по-големи разкъсвания подсилете с 50 г полиестерна тъкан , 
поставена между 2 слоя от продукта. За да може продуктът да се използва повторно затворете добре 
опаковката. Разходът зависи от размера на цепнатината: около 3 метра с размер 1cm x 1cm се запълват с един 
пълнител, в зависимост от употребата. Ако е необходимо, обработете уплътнителя с влажна шпатула. Врема за 
съхнене: не залепва по ръцете след 7 часа.  
Почистване: Инструментите и замърсените повърхности могат да бъдат почистени с всякакви нефтени 
разтворители, напр. уайтспирит 
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ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  
 

Съдържание 
  

Опаковка  
  

Брой в кашон 
  

Стандартен брой в 
EUR-палет 

280 мл Патрон 12 1440 
 
Гарантираният срок на годност е 12 месеца след датата на производство при съхранение в оригинална опаковка 
при температура на съхранение между +0oC и +30oC на сухо място. 
 
ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Шосеен транспорт: ADR/RID клас: 3 запалими течности  
Item: 31C 
UN - Номер: 1263 
Клас: 3 

Морски транспорт  
IMDG клас: 3.2 
UN - Номер: 1263 
Наименование при товарене: слепващо вещество,  запалимо  
Замърсяване на водната среда: да 

Въздушен транспорт   
ICAO/IATA клас: 3 
UN/ID Номер: 1263 
Наименование при товарене: слепващо вещество,  запалимо  

 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
 
Прилагайте обичайните хигиенни мерки. Подробна информация може да намерите в Документа с данни за 
безопасност на продукта, който може да получите при поискване от Selena Co. S.A.  
Съдържание: нафта (ONZ 1115).  
Продуктът е запалим  S2 Да се пази от достъп на деца S24 Да се избягва контакт с кожата. 
Депониране: Остатъците от продукта и празните пълнители трябва да бъдат изхвърляни съгласно официалните 
нормативни разпоредби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С публикуването на настоящия Документ с технически данни, всички предишни издания стават невалидни. 
Информацията, сдържаща се в настоящия документ се предлага добросъвестно въз основа на изследванията на Selena и се счита за вярна. Тъй 
като условията и методите на използване, обаче, са извън нашия контрол, тази информация не трябва да се използва вместо изпитвания, 
извършвани от потребителя, с цел проверка на удовлетворяването на изискванията на конкретното приложение от страна на продуктите на 
Selena. Единствената гаранция давана от Selena е, че продуктът отговаря на настоящите спецификации при продажба. Вашето изключително 
обезщетение при нарушение на тази гаранция, се ограничава до възстановяване на покупната цена или замяна на продукт, чиито характеристики 
не съответстват на гарантираните. Selena Co. S.A. изрично се освобождава от други изрични гаранции или гаранции по подразбиране, касаещи 
годността за конкретна цел или търговска годност. Selena не носи отговорност за случайни или косвени щети. Препоръките за употреба не 
трябва да се считат за склоняване за нарушаване 

 
• Black colour available 

 


