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MARIFLEX  PU 40 
ΦΡΑΓΙΣΙΚΟ / ΕΛΑΣΙΚΟ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ 
Ενός σσστατικού 
 
 
Περιγραυή Προϊόντος 

 
Πλεονεκτήματα 

  

Σν MARIFLEX  PU 40 είλαη έλα ειαζηηθό, 
ζημνηξνπηθό αξκνζθξαγηζηηθό / ζπγθνιιεηηθό 

πιηθό πνιπνπξεζάλεο (καζηίρα), ελόο ζπζηαηηθνύ. 
Παξέρεη δπλαηή πξόζθπζε, κεγάιε ειαζηηθόηεηα 
θαη αληνρή ζε θνηλά ρεκηθά θαη απνξξππαληηθά. 
 

Σν MARIFLEX  PU 40 πνιπκεξίδεηαη κε ηελ 
πγξαζία ηνπ ππεδάθνπο θαη ηνπ αέξνο.  
 

 

 Δύθνιε εθαξκνγή (ελόο ζπζηαηηθνύ, έηνηκν πξνο ρξήζε). 

 Παξέρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε ζρεδόλ όια ηα δνκηθά πιηθά. 

 Παξέρεη ειαζηηθόηεηα, ώζηε λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηνπ 
ππνζηξώκαηνο 

 Βάθεηαη κε θνηλά ρξώκαηα.  

 Αλζεθηηθό ζε παγεηό. 

 Αλζεθηηθό ζε δηαι. νμέσλ, θνηλά ρεκηθά θαη απνξξππαληηθά. 
 

  
Υρήσεις 

 
Κατανάλωση 

 

Σν MARIFLEX  PU 40 ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζθξαγηζηηθό ζε: 
 

 Αξκνύο δηαζηνιήο κεζαίαο θηλεηηθόηεηαο 

 Ρσγκέο 

 Κνπθώκαηα πνξηώλ θαη παξαζύξσλ 

 Δλώζεηο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο 

 πγθόιιεζε θαη ζθξάγηζε Γπςνζαλίδσλ 

 πγθόιιεζε YTONG θαη ALFABLOCK 
 

 
Η θαηαλάισζε εμαξηάηαη  από ην κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αξκνύ 
δηαζηνιήο, ηεο ξσγκήο, ηνπ θνπθώκαηνο, ηεο ζπγθόιιεζεο, θιπ. 
 
 
 
Υρωματισμοί 

 

Σν MARIFLEX  PU 40 δηαηίζεηαη ζε ιεπθό θαη γθξη. 

 

 
Σετνικά στοιτεία 

 
ΙΔΙΟΣΗΣΑ 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

 
ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ 

ύζηαζε Θημνηξνπηθή Πνιπνπξεζαληθή ξεηίλε  

Δπηκήθπλζε ζξαύζεο  ~300% ISO 8339 

Αληνρή ζε εθειθπζκό 100% 0,35 -0,45 MPa ISO 8339 

Διαζηηθή επαλαθνξά  > 70% ISO 7389 

θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore A) 35-45 u/m
2
 DIN 53505, ASTM D 2240 

Κηλεηηθόηεηα 25%  

ηεξεό ππόινηπν 100% ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ 

Αληίζηαζε ζε πίεζε λεξνύ  Κακία δηαξξνή DIN EN 1928 

Πξόζθπζε ζε αζηαξσκέλν ζθπξόδεκα  2 + 0,2 N/mm
2
 (θαηαζηξνθή ζθπξνδέκαηνο) ASTM D 903 

Θημνηξνπία ζε 20
o
C <3mm ISO 7390 

Θημνηξνπία ζε 50
o
C <3mm ISO 7390 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 5
0
C έσο 35

0
C  

πλζήθεο: 20
o 
C, 50% RH Υξόλνο δεκηνπξγίαο πέηζαο 45 ιεπηά 

Πνιπκεξηζκέλν πάρνο ζε 24ώξεο 3 mm 

Υεκ η θέο  αλ ηνρέο  Καιέο : Νεξό, ζαιαζηλό λεξό, όμηλα θαη αιθαιηθά δηαιύκαηα (10%),  νξπθηέιαηα θαη 
ζαιαζζηλό λεξό. 
. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Ευαρμογή 

Προετοιμασία σποστρώματος 
Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα λα έρνπκε άξηζην ηειείσκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  
Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο ειαηηώκαηα, ειεύζεξε από θάζε αθαζαξζία ε νπνία κπνξεί λα 
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ζπγθόιιεζε ηεο κεκβξάλεο. Αθαηξέζηε όια ηα ραιαξά πιηθά. Σν λέν ζθπξόδεκα ρξεηάδεηαη λα 
ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, 
αθαζαξζίεο, ιίπε, θπηηθνί νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο (ηξηβείνπ). Οη 
νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα ιεηαλζνύλ. Οηηδήπνηε ραιαξά θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ ιείαλζε 
πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 
ΠΡΟΟΥΗ: Μη πλύνετε την επιυάνεια με νερό. 
 
Αστάρωμα και ευαρμογή συραγιστικού 

Γηα άξηζηα απνηειέζκαηα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ επίζηξσζε θαη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζθξαγηζηηθνύ πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 
5
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C θαη 35
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C. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηβξαδύλνπλ ηελ ζθιήξπλζε, ελώ ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ επηηαρύλνπλ. Η 

πςειή πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ηειείσκα. 
 

 
 

ε απνξξνθεηηθά ππνζηξώκαηα (π.ρ. ζθπξόδεκα, μύιν), απιώζηε ην αζηάξη MARIFLEX  PU PRIMER κε πηλέιν.  
Υξόλνο ζηεγλώκαηνο: 1-3 ώξεο. 
 
Μόιηο ζηεγλώζεη ην αζηάξη θαη όζν ε επηθάλεηα εηλαη αθόκα ιίγν θνιιώδεο, ηνπνζεηήζηε κέζα ζηνλ αξκό έλα θαηάιιειν 

θνξδόλη πνιπαηζπιελίνπ θαη γεκίζηε ην ππόινηπν θελό ηνπ αξκνύ κε ην αξκνζθξαγηζηηθό MARIFLEX  PU 40 κε ηελ βνήζεηα 
πηζηνιηνύ θαη ζπάηνπιαο.  
Δάλ ν αξκόο είλαη πνιύ κηθξόο, ρξεζηκνπνηήζηε κεραληθό θνπηηθό κεράλεκα γηα ηελ δηάλνημε ηνπ ζην πξνβιεπόκελν 
κέγεζνο. Ο πξνεηνηκαζκέλνο αξκόο δηαζηνιήο πξέπεη λα έρεη έλα βάζνο 5-15mm. Η αλαινγία πιάηνπο: βάζνπο ηνπ αξκνύ 
δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη 2:1. 

ε ζηελνύο αξκνύο εθαξκόζηε ην MARIFLEX  PU 40 κε κία θίλεζε. ε πιαηηνύο αξκνύο εθαξκόζηε ην MARIFLEX  PU 40 
πξώηα ζηα αθξηαλά ζεκεία ηνπ αξκνύ θαη κεηά ζην θέληξν πάλσ από ην θνξδόλη πνιπαηζπιελίνπ. 
 

ε ρξήζε σο ζπγθνιιεηηθό εθαξκόζηε ην MARIFLEX  PU 40 κε πηζηόιη είηε ζεκεηαθά είηε ζε ινπξίδεο.  

Δαλ θξίζεί απαξαίηεην, αζθήζηε πίεζε ζηηο ζπγθνιιεκέλεο επηθάλεηεο γηα ηηο πξώηεο ώξεο ηεο ζπγθνιιεζεο. Βαξεία 
αληηθεηκελα κε βάξνο κεγαιύηεξν ησλ 8kg/m2 πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη γηα 8 κε 15 ώξεο, σζηε λα πνιπκεξηζηεί ην  

MARIFLEX  PU 40 θαη λα κπνξεί λα δερζεί βάξνο. 
 

Σν MARIFLEX  PU 40 κεηά ηνλ πνιπκεξηζκό βάθεηαη. Υξεζηκνπνηήζηε αθξπιηθά ή βηλπιηθά ρξώκαηα, αθνύ δηελεξγήζεηε 

πξώηα κηα δνθηκή πξόζθπζεο. Κηλεηηθόηεηα ηνπ αξκνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξεγκάησζε ζηελ βαθή. 
 
σσκεσασία και αποθήκεσση 

Σν MARIFLEX  PU 40 παξαδίδεηαη ζε θπζίγγηα ησλ 310ml θαη ζαιάκηα αινπκηλίνπ ησλ 600ml. Σν  MARIFLEX  PU 40 
πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 9 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 
Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 5
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C. Σν πξντόλ πξέπεη λα 

παξακείλεη ζηηο απζεληηθέο, κε-αλνηγκέλεο ζπζθεπαζηεο, θέξνληαο ην όλνκα ηνπ παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, 
ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο. 

 
Μέτρα ασυαλείας 

Γείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Παξαθαινύκε κειεηήζεηε ην θύιιν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο 

Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα 
ηδηνθηεζίαο/ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Γελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ 
θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, 
απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. ε πεξίπησζε, παξόια απηά, πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ 
πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. Δκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο. 

 


