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TEHNISKO DATU LAPA  

 

HVAC Ducting Sealant (MH0416) 
 
Vienkomponenta augstas kvalitātes elastoplastisks hermētiķis uz akrila emulsijas bāzes. Hermētiķi 
galvenokārt izmanto apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) cauruļvadu ierīkošanai. 
Piemērots galvenokārt iekštelpās, bet var izmantot arī ārpus telpām.  
 

 Nav kodīgs pret metāliem 
 Paredzēts konkrēti cauruļvadiem 
 Krāsojams ar sintētiskām un ūdens bāzes krāsām 
 Viegli un ērti uzklāt un notīrīt 
 Zems gaistošo organisko vielu saturs (GOS) 
 Praktiski bez smaržas 
 Izmantojams iekštelpās un ārtelpās 

 

Lietošanas jomas 

 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) kanālu blīvēšana.  
 Iekštelpu šuvju aizpildīšana pirms apdares un krāsošanas 
 Piemērots savienojumiem ar zemām vai mērenām deformācijām gan telpās, gan ārpus tām 

 
Lietošanas norādījumi 

Lietošanas apstākļi  
Lietošanas temperatūra no +5°C līdz +40°C.   
   
Virsmas sagatavošana  
Virsmām jābūt sausām, tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas. Neporainas virsmas jānotīra ar 
šķīdinātāju un tīru, nepūkainu kokvilnas audumu. Šķīdinātāja pārpalikums jānoņem pirms iztvaikošanas 
ar tīru drānu.   
  
Lietošanas metode  
Iepakojums: Nogrieziet iepakojuma vītņoto galu un uzskrūvējiet hermētiķa uzklāšanas uzgali. 
Nogrieziet vītņoto uzgali tā, lai izveidotos uzklāšanai pietiekama atvere. Ievietojiet iepakojumu kopā ar 
uzgali pistolē un piepildiet uzklāšanas uzgali ar hermētiķi, spiežot pistoles sprūdu.  
  
Folijas iepakojums: Atveriet folijas iepakojuma galu un ievietojiet iepakojumu pistoles iekšpusē tā, lai 
uzklāšanas uzgalis nosegtu atvērto daļu. Uzlieciet uzklāšanas uzgali uz atvērtā gala un uzskrūvējiet 
vāciņu, lai noslēgtu tūbiņu. Nogrieziet uzgali, lai izveidotu piemērotu atveri hermētiķa uzklāšanai.  
  
Atkārtoti un vienmērīgi ieklājiet hermētiķi savienojumā, spiežot pistoles sprūdu un vienmērīgi velkot 
uzgali pa savienojumu. Pēc uzklāšanas virsmu izlīdziniet ar piemērotu instrumentu (piemēram, lāpstiņu) 
un noņemiet lieko materiālu.  
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Krāsojams pēc pēdējās sacietēšanas. Sacietēšanas laiks ir atkarīgs no savienojuma lieluma (2,5–3 
mm/dienā). Pāragra krāsošana var izraisīt krāsas plaisāšanu.  
Sacietējušu hermētiķi stingri ieteicams pārklāt ar piemērotu krāsu, lai garantētu tā ilgmūžību un līdzīgu 
krāsu nokrāsu ar fona virsmu.  
  
Tīrīšana  
Nesacietējušu akrilu var noņemt ar ūdeni vai ar īpašām tīrīšanas salvetēm. Sacietējušu akrilu vispirms 
jānoņem mehāniski un pēc tam ar mitru drānu.  
 
Tehniskie dati 

Īpašības  Vērtība Mērvienība 
Plēves veidošanās laiks  7–9 minūtes 
Cietēšanas ilgums  2–3 mm/24 h 
Blīvums  1,63 g/ml 
Plūsmas pretestība (ISO 7390) 0 mm 
Sacietējuša hermētiķa īpašības 
Pārraušanas pagarinājums (ISO 8339) 250 % 
Tilpuma izmaiņas (EN ISO 10563) <20 % 
Cietība (pēc Shore A skalas)  17  
Temperatūras izturība –30 … +75 °C 

Norādītie parametri ir izmērīti +23°C temperatūrā un 50% relatīvajā gaisa mitrumā. 
 
Tehniskā klasifikācija un sertifikāti 

Fasādes hermētiķis iekšējai un ārējai lietošanai. 
EN 15651-1:2012: Tips F-INT-EXT: CLASS 12,5P 
 
Krāsa 

Pelēka 
 

Iepakojums 

Par iepakojuma iespējām, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi. 
 
Uzglabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks 

Garantēts glabāšanas laiks 18 mēneši pēc izgatavošanas datuma, uzglabājot slēgtā oriģinālajā 
iepakojumā sausā vietā temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Izvairieties no sasalšanas un temperatūras 
virs +30°C.  
Īslaicīga izturība pret sasalšanu maks. 10 dienas temperatūrā, kas zemāka par –18°C.  
Izturība pret sasalšanu un atkausēšanu 7 cikli temperatūrā –18°C un +23°C, viens cikls ilgst 48 stundas 
(24 stundas –18°C temperatūrā un 24 stundas +23°C temperatūrā).  
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Ierobežojumi 

 Nav ieteicams lietošanai pastāvīgā saskarē ar ūdeni. 

 Nav piemērots savienojumiem, kuru kustība pārsniedz 12,5% no savienojuma platuma. 
 Nedrīkst uzklāt uz bitumena vai darvu saturošām pamatnēm un materiāliem, kas izdala eļļas vai 

plastifikatorus.  
 Nelietot mitros vai slapjos apstākļos vai lietus laikā 
 Saistībā ar iespējamo pamatņu plašo piedāvājumu mēs iesakām vispirms veikt saderības un 

saķeres testu. Ja nepieciešams, nogruntējiet virsmas, lai uzlabotu saķeri. 
 Tā kā iedarbība lietošanas laikā un pēc tās ir ļoti dažāda, klientam vienmēr vispirms ir 

jāizmēģina produkts! 
 Lūdzu, ievērojiet derīguma termiņu! 

 

Drošības noteikumi 

Lietošanas laikā jānodrošina pietiekama ventilācija un jāvalkā nepieciešamie individuālie aizsardzības 
līdzekļi.  Detalizēta drošības informācija ir pieejama drošības datu lapā (SDS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piezīme: Šajā dokumentācijā sniegto norādījumu pamatā ir ražotāja veiktie izmēģinājumi, un tie ir sniegti labticīgi. Tā kā nav 
iespējams kontrolēt materiālu un pamatņu atšķirības un lietošanas iespējas, ražotājs neuzņemas atbildību par iegūtajiem 
rezultātiem. Jebkurā gadījumā ir ieteicams iepriekš pārbaudīt produkta piemērotību lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības 
modificēt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.  
Šī TDS aizstāj visas iepriekšējās viena un tā paša produkta datu lapas. 
 
 


