
Technický list       

FLEX PU-2K

Dvojzložková polyuretánová tesniaca hmota 

Popis 

FLEX PU-2K je dvojzložková škárovacia 
hmota na báze polyuretánových živíc. Po 
zmiešaní sa obe zložky vulkanizujú do 
elastickej a súdržnej hmoty.
Tmel má vynikajúcu odolnosť proti UV 
žiareniu a tepelnú stabilitu (obsahuje UV 
stabilizátory a antioxidanty).
K dispozícii v dvoch verziách:
• FLEX PU-2KV na zvislé plochy.
• FLEX PU-2KH na vodorovné plochy.

Oblasti použitia 

FLEX PU-2K je vhodný pre tesnenie zvislých 
a vodorovných špár betónových budov, 
inžinierskych a vodných diel (zavlažovacích 
kanálov, vodovodov, nádrží, atď.)

Technické údaje 

Nevytvrdnutý tmel
Hustota pri +23oC:  1.45 gr/cm3     
Teplota pri nanášaní: +5οC - +35oC 

Dobra spracovateľnosti: 25-60 min 

Rýchlosť vulkanizácie: 1-2 dni 

Vytvrdnutý tmel 
FLEX PU-2KV: 
Napätie pri 100% 
predĺžení (DIN EN 28339):  20 Ν/cm2 
Pevnosť v ťahu pri porušení 
(DIN EN 28339):      45 Ν/cm2 

Predĺženie pri porušení 
(DIN EN 28339):      450% 

Tvrdosť (Shore A): 18 

Možnosť pohybu: +/- 25% 

Návrat po 100% predĺžení: 90% 

FLEX PU-2KH: 
Napätie pri 100% 
predĺžení  (DIN EN 28339):  15 Ν/cm2 

Pevnosť v ťahu pri 
porušení (DIN EN 28339):      35 Ν/cm2 

Predĺženie pri porušení 
(DIN EN 28339):      400% 

Tvrdosť (Shore A): 14 

Možnosť pohybu: : +/- 25% 

Návrat po 100% predĺžení: 90% 

Návod na použitie 

1. Príprava podkladu
• Maximálna očakávaná deformita spoja, 

ktorý závisí na dĺžke štruktúrnych prvkov, 
od expanzného koeficientu substrátu a od 
kolísania maximálnej predpokladej teploty v 
priebehu roka, by nemala prekročiť 25 až 
30%pôvodnej šírky škáry. V ideálnom 
prípade sa odporúča, aby minimálna šírka 
spoja bola menšia než 1,0-1,5 cm a 
maximálna nie viac ako 5 cm. Avšak môže 
sa používať aj tam, kde šírka škáry je do 8 
cm. Hĺbka tesnenej škáry by mala byť do 
50% šírky škáry, minimálne však aspoň 1,5 
cm.

• Boky spojov je potrebné dôkladne očistiť od 
voľných častíc, prachu atď stlačeným 
vzduchom.

• Ak je to potrebné, boky spojov je možné 
opatriť základným náterom PU-100 na 
posilnenie priľnavosti tmelu.

• Ak je to potrebné, hĺbka tesnenej škáry sa 
dá regulovať pomocou CELLUFILL 
(pomocná lišta z penového polyetylénu). 
Pri tomto  spôsobe tmel nepriľne k spodnej 
časti škáry a môže sa teda voľne 
pohybovať počas pohybov pri tepelnej 
rozťažnosti.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a vývoja 
spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú 
poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že 
produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

2. Použitie
• Tieto dve zložky, balené v pevnom 

hmotnostnom pomere, je potrebné 
dôkladne premiešať použitím správneho 
mixéra, napr. špirálové miešadlo pripojené 
k vrtáku. Miešanie by malo pokračovať, 
pokiaľ sa zmes úplne homogenizuje. 
Vzhľadom na to, že obe zložky sú rôznej 
farby (A: biela - B: čierna), homogenizáciu 
možno vizuálne kontrolovať (keď zmes 
získa homogénnu šedú farbu, bez  
tmavších alebo svetlejších škvŕn alebo 
šmúh, zmes je premiešaná).

• Zmiešaná tesniaca hmota sa aplikuje do 
škáry  pomocou špeciálnej pištole alebo 
špachtľou (pri menšej aplikácií).

• Povrch nevytvrdnutej tesniacej hmoty sa 
vyhladí špachtľou, tak, že vytvorí duté 
menisky.

Spotreba 

1.45 kg/lit objemu spoju. 

Balenie 

FLEX  PU-2K  sa dodáva v balení zložiek (A +  
B) po 5 kg, s pevným hmotnostným pomerom.

Skladovanie 

Záručná doba je 6 mesiacov v suchom 
prostredí bez mrazu.

Poznámky 

Treba sa vyhnúť aplikácií pri daždi alebo pro 
teplotách nad  +5οC alebo pod +35oC. 
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