
 

 

 

 

 

 

 

 

PK PROFI - SEAL SMP 

Produs si Produs şi Ambalat de către Bostik GmbH , Germany                                                                                             

                                                                                                                                                                                 
Sigilant silanic pentru umplerea rosturilor dinamice  

dintre parchet şi alte finisaje gen piatra, gresie, granit. 

 

●  nu conţine ceara sau silicon.   

●  poate fi şlefuit, lăcuit sau vopsit.  

●  contracţie volumetrica foarte redusă, la uscare.  

●  adeziune excelentă pe toate tipurile de lemn sau laminat .  

●  se poate livra în culori moderne de lemn.  

●  nu conţine solvenţi si apa, conform TRG 610.                                                                                                                                                                    

●  poate fi tratat, uleiat, lăcuit sau vopsit.  

●  rezistenţă mare la temperaturi extreme.  

●  poate fi vopsit  imediat  după formarea peliculei. 

●  poate fi folosit atât la interior cât şi la exterior (barci sau punti de lemn). 

●  se foloseste in mod special la sigilarea rosturilor podelelor de baie. 

 

DESCRIERE.  

PK PROFI - SEAL SMP este un sigilant dur elastic SMP, special conceput pentru etanşarea rosturilor dinamice ale parchetului 

normal si ale parchetului de baie. Se utilizează de asemenea si pentru etanşarea spaţiilor dintre pardoseală / perete si plintă din 

lemn. Se poate folosi la interior si exterior la sigilarea rosturilor punților de lemn, rosturilor de ferestre si acoperiṣ.  

 

PROPRIETĂŢI.  

PK PROFI - SEAL SMP se întăreşte în reacţie cu umiditatea din materialele de contact şi / sau aer, formând o masă elastică de 

sigilare. PK PROFI - SEAL SMP nu conţine solvenţi şi silicon.  Suprafaţa de PK PROFI - SEAL SMP  poate fi şlefuită după un timp 

de întărire de 24ore. După formarea peliculei, suprafeţele pot fi tratate prin vopsire, lăcuire sau uleiere cu materiale de vopsit 

disponibile în comerţ.  

 

DATE TEHNICE.                                                                                                                            

Substanţa de bază :  polimeri modificaţi de silan (SMP)                                                                             

Modalitate de întărire :  în reacţie cu umiditatea din aer                                                                                  

Vâscozitate :   foarte buna (DIN 52454-ST-U 26-23)                                                                                     

Densitate :   cca. 1,6 g/cm³ (DIN 52451-PY)                                                                                        

Formarea peliculei :  cca. 30 - 40 minute  la + 23 °C si  50% umiditate relativa a aerului.                                                                                                  

Contracţie volumetrică :  < - 3 % (DIN 52451-PY)                                                                                                                   

Duritate SHORE A :  cca. 45(DIN 53505,28 de zile la 23°C/50% umiditate relativă)                                                                                                          

Timp de întărire ( în funcţie de condiţiile climatice ) : se pot face tratamente prin vopsire, lăcuire  sau uleiere imediat după formarea  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 peliculei ; Şlefuirea se poate face numai după cca. 24 ore.                                                                                                                         

Absorbţie max. a mişcării    :  15 %, raportat la lăţimea iniţială a rostului.                                                                

Rezistă la temperaturi între :  - 30 °C până la + 80 °C.                                                                                               

Temperatura de prelucrare :  + 5°C până la + 35°C(temperatura suprafeţei).                                                        

Depozitare                           : minim 12 luni în ambalaj original sigilat la loc răcoros .                                                                   

Culori disponibile  : Arţar (Brad, Carpen), Sejar, Fag deschis, Fag închis, Cireş (Merbau, Sapeli), Nuc, Wenge (Exotic wood). 

  

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT. 

Suprafeţele suport trebuie să fie fixe, uscate, curate, fără praf, grăsimi, uleiuri şi alte substanţe străine care pot împiedica 

adeziunea. Substanţele de contact trebuie să fie compatibile cu PK PROFI-SEAL SMP şi nu trebuie să conţină bitum sau gudron. 

La rosturi cu o lăţime mai mare, trebuie aplicată o garnitură de etanşare din polietilenă, pentru a preveni adeziunea în trei  puncte. 

Dacă este nevoie, marginile rosturilor trebuie lipite cu bandă autoadezivă. 

 

PRELUCRARE                                                                                                                                                                                                 

Aplicaţi produsul de sigilare uniform cu ajutorul unui pistol de silicon spre marginile rosturilor uniform, evitând formarea golurilor de 

aer. Neteziţi suprafaţa cu apă călduţă,înainte de formarea peliculei. Apoi, înlăturaţi imediat banda adezivă. Înlăturaţi cu grijă 

impurităţile, cât timp acestea sunt încă proaspete ( prin răzuire sau cu o cârpă înmuiată în solvent ). 

 

UTILIZARE                                                                                                                                                                                     

Acest produs se mai poate folosi si pentru umplerea si sigilarea rosturilor de dilatare a crăpăturilor, despărţiturilor si a spatiilor 

dintre lemn si zidărie sau la ferestrele interioare la .  

La o secţiune transversală a rostului de 5 x 5mm, un tub este suficient pt. cca.12 metri liniari de rost.                                                          

La o secţiune transversală a rostului de 10 x 10mm, un tub este suficient pt. cca. 3 metri liniari de rost.            

Cantitatea necesară de umplere rost se calculează aproximativ prin următoarea formulă :                                                                                 

lăţime rost (mm) x adâncime rost (mm) = ml per metru liniar de rost. 

 

RECIPIENT DE LIVRARE                                                                                                                                                                                               

Ahorn  (Arţar/Pin/Frasin)           Nr. articol 50 - 49060021        Tub de 12 x 290ml                                                                                            

Buche Hell (Fag deschis)          Nr. articol 50 - 49100021        Tub de 12 x 290ml                                                                                          

Eiche (Stejar normal)                 Nr. articol 50 - 49090021        Tub de 12 x 290ml                                                                                    

Buche Dunkel (Fag deschis)     Nr. articol 50 - 49110021        Tub de 12 x 290ml                                                                                             

Kirschbaum ( Cires,Merbau )    Nr. articol 50 - 49120021        Tub de 12 x 290ml                                                                                    

Nussbaum    ( Nuc )                   Nr. articol 50 - 49130021        Tub de 12 x 290ml                                                                               

Wenge   (Exotic Wood)              Nr. articol 50 - 49130021        Tub de 12 x 290ml                                                        

                                                                                                                                                                                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTIA MUNCII si a MEDIULUI                                                                                                                                                   

Nu conține solvenți. Nu este inflamabil. Nu necesita precauții suplimentare in cazul uzului general. Evitați contactul cu pielea si 

ochii. Nu transportaţi sub temperaturi de îngheţ. 

 

 

Consilierea noastră, verbală şi scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu şi nu vă exonerează de testarea proprie a 

produselor furnizate de către noi, asupra aplicabilităţii acestora la procedurile şi obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea şi prelucrarea, produselor  noastre se 

produc în afara posibilităţilor noastre de control şi prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră.  Desigur că noi garantăm calitatea exemplară şi 

constantă a produselor noastre. Odată cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice",cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!                                              Data revizuire : 11 /2012 

 


