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Hézagkitöltő és 
-javító rendszer
Flexibilis, gyorsan kötő
Kétkomponensű poliurea
Egyedi színekben is rendelhető

ANYAG FAJTÁJA
A SealBoss

® 6500 - 80 QuickFix korszerű techno-
lógiát képviselő termék, sokféle alkalmazáshoz. A poliurea

önterülő, 100%-ban szilárd, két komponensű, 1:1 arányú,
nagyon rugalmas elasztomer.

A SealBoss
® 6500 - 80 QuickFix kiváló töltőanyag

betonhézagokhoz és -repedésekhez ott, ahol az időtényező
rendkívül fontos. Kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok mellett
is jól alkalmazható, mivel az anyag széles, -29 és +55°C közti
környezeti hőfoktartományban is gyorsan köt. A bőrösödési idő
5 - 15 perc. Így a munkaterület egy óra elteltével megnyitható
járművek és gyalogos forgalom számára.  Az UV-sugárzás
elszíneződést okozhat, de a fizikai tulajdonságok nem változnak.

j

ALKALMAZÁS TERÜLETEI
√√√ Repedések, sérült dilatációs hézagok, szerke-

zeti hézagok feltöltésére, vízszintes betonon
√√√ Ipari padlókhoz

alkalmazásokhoz, melyeken nehéz járművek
közlekednek, pl. villástargonca vagy
acélkerekes kocsik

√√√ Igen flexibilis, megengedi a táblák mozgását,
de elég erős a beton függőleges éleinek
megvédésére kitöréstől, még extrém terhelés
esetén is

√√√ Bel- és kültérre
Enyhe elszíneződés UV-sugárzástól

ELŐNYÖK
√√√ 100%-ban szilárd, megfelel a VOC-előírásoknak
√√√ Alkalmazás helye 60 perc múlva ismét

használatba vehető

√√√

Flexibilis marad, alacsony hőfokon is
Kötés -29°C és +55°C közt.

√√√ Alig érzékeny a nedvességre
√√√ Szagtalan, nincsenek toxikus gőzök
√√√ Petrolkémiai anyagokkal szemben ellenálló
JELLEGZETES ALKALMAZÁSOK
√√√ Ipari létesítmények
√√√ Raktárak padlói
√√√ Termelő  létesítmények
√√√ Cellulóz- és papírgyárak
√√√ Palackozó üzemek, konzervgyárak
√√√ Repülőterek

√√√ Víz- és szennyvízkezelés
√√√ Hűtő tárolók
√√√ Élelmiszer-feldolgozó  létesítmények
√√√ Fagyasztóházak

ALKALMAZÁS
Tisztítsa meg a területet törmeléktől és szennyezőanya-

goktól, pl. olaj, szétszórt anyag, piszok, gumi, stb, hogy a termék
jól tapadjon. A tiszta, durva betonnal lehet a legjobb eredményt
elérni. Ha hézagvágó gépet használ, takarítsa el a darabokat
és a port a vágás környezetéből. Gondoskodjon róla, hogy a
terület száraz legyen. Porszívózza fel vagy fúvassa le a port.

Ömlesztett anyag keverésekor, alaposan keverje elő
az alkotóelemeket. Egyenlő térfogatokat keverjen össze az
“A” és “B” komponensekből, megfelelően skálázott keverő-
berendezésben. Csak annyi keveréket készítsen, amennyit  2
perc alatt fel tud használni, és ne hagyjon bekevert anyagot egy 
percnél hosszabb ideig az álló keverőfejben vagy keverőben, 
mivel az a fúvóka elzáródásához vezethet.

Ne adjon hozzá oldószert, mert az hátráltatja a kötést.
Ne használja hidrosztatikus nyomás alatti vagy kiterjedt
mozgást véző repedések tömítésére. Kötés után az anyag
párazáró. A használatba véte előtt legalább 21-28 nap teljen
el, a kötés és száradás körülményeitől függően.

A BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA
Távolítsa el a felesleges tömítő- és kenőanyagot. A

szerszámokat és keverő eszközöket célszerű rögtön a használat után
megtisztítani. Az oldószer veszélyes anyag, megtámadja a műanyagot
és a gumit, és használatát a munkahelyi előírások megtilthatják.
Figyelem! Bizonyos tisztítószerek gyúlékonyak.

BIZTONSÁG / ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ügyeljen az egészségére! Az anyaggal történő munkavég-

zés teljes időtartama alatt viseljen védőszemüveget, kesztyűt és
megfelelő munkaruhát. Befecskendezéskor a teljes arcvédelem
erősen javallott. Az anyag lecsöppenhet és kifröccsenhet! Óvja
önmagát és a többi személyt is a munkavégzés helyén. Ügyeljen
az alkalmazás környezetében levő vagyontárgyakra, nehogy
károsodjanak. A munkavégzés környezetébe ne engedjen
bejutni illetékteleneket. Az anyagokat és berendezéseket tartsa
biztonságos helyen; gyerekek ne férhessenek hozzá!

Nézze meg a dobozon a címkét, a termék biztonsági
adatlapját és a termékkatalógus előírásait, mielőtt a terméket és a
berendezéseket alkalmazná. Ha egy alkotóelem a bőrre kerül,
mossa le alaposan szappannal és vízzel. Biztosítsa a munkavégzés
helyén a megfelelő szellőzést mennyiségileg és területileg is. További
munkavédelem: zuhany vészhelyzet esetére, szemmosó állomás.

SSSeeeaaalllBBBooossssss
®  6500 - 80   QuickFix

Legkelendőbb poliurea termékünk

Kazetták:  Tippek az optimális eredményhez
- Minden használat előtt rázza fel a kartust. A hálósító és a
színező anyagok leülepednek, már 10 perc nyugalom után is.
Alaposan rázza fel a kartust minden használat előtt.
- A kartust és a keverőt úgy töltse fel, hogy a függőleges
helyzetben ossza szét a kezdeti terméket
- Felhordás előtt a termékből egy kis darabot dobjon a szemétbe.

A termék összetétele kissé eltérő lehet a véglegestől, mikor a
statikus keverőn elkezd áthaladni. Ha már láthatóan egyenletes
a keverék, kezdje el a felhordást az illesztésre.
- Ne alkalmazza nedves vagy párás felületen. A nedvesség
buborékképződést és egyenetlen reakciót okozhat.

      Anyagfelhasználás
      Adott méretű illesztési repedések feltöltése.
       22 oz. töltetű kartussal teljesíthető hossz (láb/30 cm)

Szé. 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2"

 (in.)

1/4" 52.9
1/2" 26.5 13.2
3/4" 17.6 8.8 5.9
1" 13.2 6.6 4.4 3.3

1- 1/4" 10.6 5.3 3.5 2.6 2.1
1-1/2" 8.8 4.4 2.9 2.2 1.8 1.5
1-3/4" 7.6 3.8 2.5 1.9 1.5 1.2

2" 6.6 3.3 2.2 1.6 1.3 1.1
2-1/2" 5.3 2.6 1.8 1.3 1.1 .87

3" 4.4 2.2 1.5 1.1 .87 .73

Ömlesztett

Kartusos
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Korlátozott jótállási irányelvek és Jogi nyilatkozat a SealBoss Corp. által szállított és/vagy forgalmazott termékekre: Az itt található összes ajánlás, 
megállapítás és műszaki adat teszteken alapul, és a legjobb tudomásunk szerint megbízható és helyes, de az említett tesztek pontossága és teljessége nem 
garantált, és nem tekintendő garanciának, sem kimondottan, sem sugalmazva. A felhasználónak a saját információira és teszteredményeire kell támaszkodnia 
annak megítélésében, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a felhasználó becsli meg a termék használatából adódó kockázatokat és 
felelősségeket. Semmilyen rendelkezésre álló anyagban fellelhető tartalom sem menti fel a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy még a termék 
használata előtt elolvassa és kövesse a figyelmeztetéseket és utasításokat az egyes termékekre vonatkozóan, ahogy azok megtalálhatók az aktuális műszaki 
adatlapban, termékcímkén és az anyag biztonsági adatlapjában. A SealBoss Corp. garantálja, hogy a leszállított / forgalmazott termék mentes minden gyártási 
hibától. Az eladó és a gyártó kizárólagos felelőssége, hogy a gyártó által kibocsátott termék hibásnak bizonyuló részét kicserélje. A SealBoss Corp. nem 
rendelkezik semmilyen más garanciával, sem kimondottan, sem sugalmazva, ide értve a termékkel kapcsolatban a forgalomképességet, vagy egy adott célra 
való alkalmasságot. A SealBoss Corp. nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ide értve a távoli vagy következményi károkat, melyek bármely garancia 
reklamált megszegéséből származnak, akár kimondottan, akár sugalmazva. A SealBoss Corp. nem vállal felelősséget a termék olyan felhasználásáéért, amely 
során harmadik fél által tulajdonolt szabadalom vagy más szellemi tulajdonjog megsértése történik. Továbbá nem kerül garancia kiadásra a megjelenésre, 
színre, kifakulásra, krétásodásra, festésre, zsugordásra, lepergésre, UV sugárzás miatti károsodásra, túl magas hőfoknak kitettségre, normál kopásra és 
elhasználódásra vagy a felhasználó nem megfelelő anyagfelhordására vonatkozóan. Helytelen használat, hanyagság, megfelelő karbantartás hiánya, természeti 
csapások és /vagy a szubsztrátum fizikai mozgása vagy szerkezeti hibák okozta károk szintén kizártak a korlátozott garancia hatálya alól.  A SealBoss Corp. 
fenntartja a jogot, hogy minőségi ellenőrzést végezzen a megreklamált és hibásnak jelentett anyagokon, mielőtt a tulajdonos, a kivitelező vagy a felhasználó 
bármilyen javítást elvégezne. Sem az eladó, sem a gyártó nem felelős a vevő vagy bármely harmadik személy felé semmilyen, a termék használatából vagy a 
használat meghiúsulásából adódó  sérülésért, kárért vagy veszteségért. A gyártó és az eladó nem tart kötelező érvényűnek semmilyen ajánlást vagy 
nyilatkozatot a gyártó tisztségviselője által aláírt írásos megállapodásban foglaltakon kívül. A SealBoss Corp. fenntartja a jogot a termék paramétereinek 
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. 201204-16-P3  

MŰSZAKI ADATOK
FIZIKAI TULAJDONSÁGOK:
Szín (A+B) Faszén-szürke,

fekete, vagy egyéb
Viszkozitás (kevert) önterülő
Keverési arány (térfogati) 1:1

Felhasználhatósági idő, 100 gramm, 25°C-on 30 - 60 mp standard

Bőrösödési idő, vékony réteg, 25°C-on 5-8 perc

Kezdeti kötés 15 perc
Végleges kötés 60 perc
% nyúlás ASTM D-412 180-200
Normál elmozdulás                                                               ± 20%

Húzószilárdság, psi ASTM D-412 900-1000

Nyomószilárdság,teljesen 
megkötött, tiszta beton,psi ASTM C-882 500
Shore “A” keménység ASTM D-2240 75-85A

Toxicitás Megkötötten lényegében nem toxikus.
Vegyszerállóság Ellenálló a legtöbb szerves oldószerrel,

enyhe savakkal, lúgokkal és
mikroorganizmusokkal szemben.

CSOMAGOLÁS:
1:1 arány térfogategységre: 22/44/56 oz. kartusok,
22 oz. kartus, 39 köb-hüvelyk                2 gal. egység, 10 gal. egység
Polcélettartam: 1 év, az eredeti, bontatlan csomagolásában
Tárolási feltételek: Tárolás 12-35°C közt.
Hulladék:          Az üres tárolóedények cseppmentesek legyenek.
Ellenállás vegyszerekkel szemben:
Tesztelés; ASTM D-1308 @72?F

R=ajánlott 
RC=feltételesen ajánlott = csekély duzzadás
vagy elszíneződés
N=nem ajánlott
1=csak kis elszíneződés
Vegyszer Eredmény
Ecetsav 10 % R

Aceton RC
Akkusav (kénsav) RC
Fékfolyadék R

Klór (2000 ppm H2O-ban) R

Citromsav R

Benzin R

Hidraulikaolaj R-1

Metanol (5%) benzin RC

Motorolaj R-1
Toluol RC
Ecet R

Víz R
Xylol R

T
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Hézagkitöltő és 
-javító rendszer
Flexibilis, gyorsan kötő
Kétkomponensű polikarbamid
Egyedi színekben is rendelhető
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Legkelendőbb poliurea termékünk
Ömlesztett

Kartusos


