MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

/ rytmtrade

www.

RYTM TRADE
piany poliuretanowe, silikony, uszczelniacze EXPERT LINE

NAZWA
HANDLOWA
PIANA
PISTOLETOWA 65
PROFESSIONAL
PIANA
PISTOLETOWA
PIANA
MONTAŻOWA
SILIKON
UNIWERSALNY
SILIKON
SANITARNY

TEMPERATURA
NAKŁADANIA
[°C]

TEMPERATURA
CZAS
WYDŁUŻENIE WYTRZYMAŁOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK
CHŁONNOŚĆ
KOŻUSZENIE
WYDAJNOŚĆ
UŻYTKOWANIA SCHNIĘCIA
PRZY ZERWANIU NA ŚCISKANIE NA ZRYWANIE
PRZEWODZENIA
WODY
[min]
[dm3]
[°C]
[h]
[%]
[MPa]
[MPa]
CIEPŁA λ [W/(mK)]
[%]
7–10

od +5
do +30

od –50
do +90

–

24

0,05

0,14

10–14

od +5
do +40

od –40
do +180

◗ Piany poliuretanowe

KITY I MASY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PIANKA POLIURETANOWA

do 65

Cechy szczególne: piana PROFESSIONAL
wyróżnia się ponadprzeciętną wydajnością
rzeczywistą – z jednej puszki można uzyskać
do 65 dm3, wykazuje bardzo dobre parametry
termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne,
ma regularną strukturę, jest elastyczna,
wodoszczelna, odporna termicznie i stabilna
wymiarowo, utwardza się pod wpływem

–

10–25

0,036

2

–

–

do 45

600

–

◗ Silikon sanitarny

Kolory: bezbarwny, biały, brązowy
Cechy szczególne: jednoskładnikowa silikonowa masa uszczelniająca, zawierająca środek
grzybobójczy, zapobiegający powstawaniu
pleśni; charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na działanie zmiennych
warunków atmosferycznych i promieniowanie
UV, zabezpiecza przed zaciekaniem wody,

–

–

centralnego ogrzewania, uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych,
wypełnianie szczelin w izolacji termicznej
podczas ocieplania budynków
SILIKON UNIWERSALNY – do prac remontowych i budowlanych, do stosowania zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków
SILIKON SANITARNY – do uszczelniania miejsc
narażonych na działanie wody: obrzeży
wanien, umywalek, pryszniców, kabin natryskowych, instalacji wodociągowych, połączeń
rur; również w miejscach stale narażonych
na działanie wody słodkiej i morskiej (baseny,
łodzie, jachty, urządzenia portowe)

■ DANE DODATKOWE

wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym;
piany charakteryzują się dużą wytrzymałością
mechaniczną i przyczepnością do typowych
materiałów konstrukcyjnych,takich jak: cegła,
beton, tynk, drewno, metale, styropian, twardy
PVC i sztywne piany PUR, zapewnia stabilność
i elastyczność montowanych elementów, piana
dostępna również w wersji zimowej

◗ Silikon uniwersalny

Kolory: bezbarwny, biały, brązowy, szary,
czarny
Cechy szczególne: jednoskładnikowa silikonowa masa uszczelniająca o wysokiej elastyczności, utwardzana wilgocią z powietrza; wysoka
przyczepność do powszechnie stosowanych
podłoży (np. betonu, cegły, tynku), materiałów
(np. ceramiki, drewna, szkła) i tworzyw; duża
odporność na starzenie, trwałość, elastyczność
i wytrzymałość niezależnie warunków klimatycznych, łatwy w nakładaniu i formowaniu



osadzaniem się brudu i rozwojem bakterii;
dobra przyczepność do szkła, glazury, terakoty,
ceramiki, tworzyw, powierzchni laminowanych

■ ZASTOSOWANIE

PIANA PISTOLETOWA 65 PROFESSIONAL – montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych
i drzwiowych, izolacja cieplna sieci wodnych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, klejenie
i izolowanie paneli ściennych blach falistych,
dachówek itp., izolacja cieplna dachów i stropodachów, wypełnianie szczelin w izolacji termicznej
podczas ocieplania budynków i w konstrukcjach
szkieletowych, osadzanie schodów, parapetów
i innych elementów wykończeniowych
PIANA PISTOLETOWA – do profesjonalnego
montażu okien i drzwi, izolacji cieplnej
sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wypełniania szczelin w izolacji
termicznej podczas ocieplania budynków
PIANA MONTAŻOWA – montaż okien i drzwi,
izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych,

Kraj produkcji: Polska
Usługi: produkcja wyrobów pod marką
klienta, usługowe napełnianie pojemników
aerozolami, doradztwo technologiczne
– od projektu przez logistykę do gotowego
produktu, serwis
Normy, aprobaty, certyfikaty: Deklaracja
Zgodności, Aprobata Techniczna ITB, Atest
Higieniczny PZH, Certyfikat ISO 9001:2000

■ POZOSTAŁA OFERTA
Piany poliuretanowe wężykowe i pistoletowe,
silikony, uszczelniacze, akryle, kleje, preparaty
gruntujące, zaprawy budowlane, tynki, farby,
czyściki do pistoletów, pistolety do pian
poliuretanowych oraz pistolety do silikonów,
aerozole techniczne, produkty chemii motory■
zacyjnej
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