
Technický list pre SIMP Seal 55Technický list pre SIMP Seal 55Technický list pre SIMP Seal 55
     

Popis produktu: Jednozložkové (high modulus) lepidlo/tmel bez silamínu. Akonáhle je vytlačené vytvrdzuje 
reakciou s vlhkosťou ovzdušia a vzniká vysoko výkonné, permanentné, flexibilné a elastické 
lepidlo. Charakterizované vysokou tixotropiou má výbornú manipulačnú pevnosť.
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Hlavné vlastnosti
- výhody:

- priateľské voči životnému prostrediu (bez isokyanátu a rozpúšťadiel)
- bez zápachu
- permanentné a flexibilné
- žiadne zmeny v objeme – žiadne zoschnutie
- bez tvorby bublín
- dobrá adhézia bez použitia primeru na väčšinu substrátov
- vysoká mechanická/dynamická odolnosť voči tlaku
- zväčšuje torznú tuhosť výsledného produktu
- tlmiace účinky voči zvuku a vibráciám
- excelentná odolnosť voči zvetraniu
- dobrá farebná odolnosť a UV stabilita
- možnosť natrieť väčšinou vodných a rozpúštadlových farieb (odporúčame urobiť testy)
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Technické údaje: Chemická báza : SIMP - polymér bez SilánuTechnické údaje:
Vytvrdzovanie: pôsobením vlhkosti

Technické údaje:

Merná hmotnosť : 1,52 ± 0,02 g/cm2

Technické údaje:

Viskozita: tixotropná pasta

Technické údaje:

Vytvrdzovanie: 3 mm/24 hodín

Technické údaje:

Stupeň tvrdosti 55

Technické údaje:

Predĺženie pri pretrhnutí (podľa DIN 53504) : > 300%

Technické údaje:

Elastický modulus pri 100% (DIN52455):
± 1,5 N/mm2

Technické údaje:

Pevnosť v ťahu (podľa DIN53504): ± 2,5 N/mm2

Technické údaje:

Elastická obnova (podľa DIN52458): > 90%

Technické údaje:

Aplikačná teplota: od +5°C do +35°C

Technické údaje:

Tepelná odolnosť: od -40°C do +80°C

Technické údaje:

Farba: biela, transparentná
     
Odporúčaný spôsob 
spracovania:

SiMP Seal 55 je silné a univerzálne lepidlo/tmel pre všetky práce vyžadujúce lepenie 
a tmelenie. Použiteľné na kovy, oceľové plechy (galvanizované, pokované, maľované), 
neopracovaný alebo skorodovaný hliník, mosadz, meď, sklo, sklolaminát, drevo, betón a veľa 
pevných plastov. Pre použitie pri stavebnom, elastickom lepení v priemysle (montáž izolačných 
panelov, antivibračné lepenie a tmelenie výrobkov z ocele, hliníka, dreva, sklolaminátu a ďalších 
plastových a maľovaných povrchov). Pre použitie pri výrobe áut, karavanov, autobusov, lodí – 
všade kde je potrebný flexibilný stále elastický gumený spoj. Povrch musí byť čistý, suchý, 
odmastený, bez prachu. V niektorých prípadoch je požadovaný primer (typ primeru na základe 
konzultácie s technickým oddelením). SiMP Seal 55 môže byť natretý farbou, ale z dôvodu 
veľkého portfólia farieb a náterov odporúčame pred aplikáciou vykonať skúšky. Čas schnutia 
v prípade náterov s obsahom alkydových živíc sa predlžuje.
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všade kde je potrebný flexibilný stále elastický gumený spoj. Povrch musí byť čistý, suchý, 
odmastený, bez prachu. V niektorých prípadoch je požadovaný primer (typ primeru na základe 
konzultácie s technickým oddelením). SiMP Seal 55 môže byť natretý farbou, ale z dôvodu 
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Balenie: 290ml kartuša – 12 v kartóne, 600ml saláma - 20 v kartóne
400ml saláma – 12 v kartóne (salámy sú na požiadanie)
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400ml saláma – 12 v kartóne (salámy sú na požiadanie)
  

Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom 
prostredí (5 - 25°C) je 12 mesiacov od vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekročiť 
25°C počas skladovania. Držte ďalej od zdrojov tepla.
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