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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS  

 

HVAC Ducting Sealant (MH0416) 
 
Iš vieno komponento susidedantis aukštos kokybės elastoplastinis sandariklis, kurio pagrindą 
sudaro akrilinė emulsija. Sandariklis daugiausia naudojamas šildymo, ventiliacijos ir oro 
kondicionavimo (HVAC) vamzdžiams kurti. Paprastai naudojamas viduje, tačiau tinka naudoti ir 
lauko darbams.  
 

 Nesuardo metalų. 
 Skirtas vamzdžiams. 
 Galima dažyti sintetiniais ir vandens pagrindo dažais. 
 Lengva ir patogu uždėti bei valyti. 
 Mažo lakumo organinė medžiaga (VOC). 
 Praktiškai bekvapis. 
 Naudoti viduje ir išorėje. 

 

Naudojimo sritys 

 Šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (HVAC) vamzdžių sandarinimas.  
 Viduje esančių sujungimų užpildymas prieš atliekant apdailos ir dažymo darbus. 
 Tinka naudoti nedidelių ar vidutinių deformacijų turintiems sujungimams viduje ir lauke. 

 
Naudojimo instrukcija 

Naudojimo sąlygos  
Darbinė temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C.   
   
Paviršiaus paruošimas  
Paviršius turi būti sausas, ant jo negali būti dulkių, kitų dalelių ir riebalų. Neakytus paviršius reikia 
nuvalyti tirpikliu arba švaria nepūkuota medvilnine šluoste. Prieš nuvalant paviršių švaria šluoste, tirpiklio 
perviršį reikia pašalinti.   
  
Naudojimo būdas  
Kasetė: nupjaukite sriegiuotą kasetės galą ir užsukite sandarikliui skirtą antgalį. Sriegiuotą galą 
nupjaukite taip, kad susidarytų sandarikliui išbėgti tinkama anga. Kasetę su aplikatoriumi įdėkite į 
pistoletą ir keletą kartų paspaudę gaiduką užpildykite antgalį sandarikliu.  
  
Folijos pakuotė: atidarykite pakuotės galą ir įdėkite ją į pistoletą taip, kad dozavimo antgalis uždengtų 
atidarytą dalį. Uždėkite dozavimo antgalį ant atviro galo ir užsukite dangtelį, kad tūbelę uždarytumėte. 
Nupjaukite antgalį taip, kad galėtų išbėgti dozuojamas sandariklis.  
  
Tepkite sandariklį ant sujungimo tolygiai spausdami pistoleto gaiduką ir vesdami antgalį palei sujungimą. 
Užtepę sandariklio išlyginkite paviršių tinkamu įrankiu (pvz., mentele) ir pašalinkite medžiagos perviršį.  
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Galutinai išdžiūvus galima dažyti. Džiūvimo trukmė priklauso nuo sujungimo dydžio (2,5–3 mm/diena). 
Per anksti nudažius dažai gali sutrūkinėti.  
Rekomenduojame išdžiūvusį kamšalą nudažyti tinkamais dažais ir taip užtikrinti jo ilgaamžiškumą bei 
paviršių atitinkančią spalvą.  
  
Valymas  
Nenudžiūvusį akrilą galima pašalinti vandeniu arba specialiomis valymo servetėlėmis. Nudžiūvusį akrilą 
pirmiausia reikia pašalinti mechaniškai ir tada nuvalyti drėgna šluoste.  
 
Techniniai duomenys 

Savybės  Reikšmė Mato vnt. 
Paviršiaus sustingimo laikas  7–9 min. 
Džiūvimo trukmė  2–3 mm/24 h 
Tankis  1,63 g/ml 
Atsparumas tekėjimui (ISO 7390) 0 mm 
Išdžiūvusio sandariklio savybės 
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 8339) 250 % 
Tūrio pokytis (EN ISO 10563) <20 % 
Kietumas (A pagal Šorą)  17  
Atsparumas temperatūrai nuo –30 iki +75 °C 

Nurodyti parametrai buvo išmatuoti esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei. 
 
Techninės klasifikacijos ir sertifikatai 

Sandariklis, skirtas naudoti interjero ir eksterjero fasadams. 
EN 15651-1:2012: Type F-INT-EXT: CLASS 12,5P 
 
Spalva 

Pilka 
 

Pakuotė 

Dėl pakuočių pasitarkite su pardavimo atstovu. 
 
Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas 

Galiojimo laikas – 18 mėn. nuo pagaminimo datos, kai laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje 
vietoje ir nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Vengti užšaldymo ir aukštesnės kaip +30 °C 
temperatūros.  
Trumpalaikis atsparumas užšaldymui, ne daugiau kaip 10 dienų žemesnėje kaip –18 °C temperatūroje.  
Atsparumas užšaldymui ir atšildymui: 7 ciklai nuo –18 °C iki +23 °C temperatūroje; vienas ciklas, kurio 
trukmė 48 val. (24 val. –18 °C temperatūroje ir 24 val. +23 °C temperatūroje).  
 
Apribojimai 

 Nerekomenduojama naudoti vietose, patiriančiose nuolatinį santykį su vandeniu. 

 Netinka sujungimams, kurių judėjimas yra daugiau kaip 12,5 % sujungimo pločio. 
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 Negalima naudoti ant bituminių pagrindų ir tokių, kurių sudėtyje yra dervos. Be to, negalima 
naudoti ant medžiagų, iš kurių bėga alyva arba plastifikatoriai.  

 Nenaudokite drėgnoje, šlapioje aplinkoje arba jei lietus yra neišvengiamas. 
 Dėl galimų pagrindų įvairovės rekomenduojame prieš naudojant atlikti išankstinį suderinamumo 

ir sukibimo testą. Jei reikia, norėdami pagerinti sukibimą paviršius gruntuokite. 
 Dėl galimų poveikių įvairovės naudojimo metu ir po naudojimo, klientas pirmiausia visada turi 

išbandyti produktą! 
 Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą! 

 
 
Saugumo nurodymai 

Naudodami pasirūpinkite pakankamu vėdinimu ir dėvėkite reikiamas asmens apsaugos priemones.  
Konkretesnę saugos informaciją rasite saugumo duomenų lape (SDL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba. Šiame dokumente pateikiami nurodymai paremti gamintojo atliktais bandymais ir pateikiami sąžiningai. Dėl medžiagų ir 
pagrindų skirtumų, taip pat įvairių naudojimo galimybių, kurių negalima kontroliuoti, gamintojas neprisiima atsakomybės už gautus 
rezultatus. Bet kuriuo atveju naudojimo vietoje rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą. Gamintojas pasilieka teisę 
modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.  
Šis techninių duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius to paties produkto duomenų lapus. 
 
 


