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TYCROC PREMIUM FIX 
 

Neutralus ,atsparus pelėsiams, dažomas, hibridinio polimerinio pagrindo klijai-hermetikas.  

  

PRODUKTO APRAŠYMAS 

• Be silikono, izocionatų ar tirpiklių.  

• Neutralus ir bekvapis,kietėja oro drėgmėje.  

• Greitai stingstantis: greita polimerizacija pirmomis valandomis.  

• Puikus sukibimas, produktas gali būti dažomas akriliniais dažais. 

• Puikus atsparumas UV spinduliams, senejimui ir atmosferai.  

  

TAIKYMO SRYTYS 

• Tycroc plokštės klijuojamos tarpusavyje ir tvirtinamos ant kitų paviršių.  

• Jungiamos ir klijuojamos išorėje bei viduje.  

• Tinka daugelyje konstrukcijų:panelės, cokoliai, profiliai,izoliacinės ir dekoratyvinės plokštės. 

• Puikus sukibimas su metalo atramomis(aliuminis, cinkuotas plienas, varis, stiklas, PVC, betonas, medis, plyta, 

akmuo…). 

• Prikimba prie drėgnų atramų. 

• Chemiškai atsparus: gėlam, sūriam ir kietam vandeniui, angliavandenilio išsiliejimamas, skiestoms rūgštyms. 

• Produktas neatsparus tirpikliams ar ilagalaikiui kontaktui su baseino vandeniu. 

  

TECHNINAI DUOMENYS 

 
Savybės 

 
Vienetai 

 
Reikšmė 

Tipas  hibridinis polimeras 

Plėvelės susiformavimo laikas minutės 50-70 

Sustingimo laikas mm/24 h 3-4 

Tankis g/cm³ 1,44 

Atsparumas nuotėkiui, (ISO 7390) mm 0 

 
Sustingusio hermetiko savybės 

Jungties paslankumas, (ISO 11600) % ± 25 

Pailgėjimas lūžio metu (ISO 8339) % 425 

Tempiamasis stipris (ISO 8339) N/mm² 0,60 

Modulis esant 100% pailgėjimui (ISO 8339) N/mm² 0,32 

Kietumas pagal Šorą A  apie 23 

Naudojimo temperatūra °C nuo -40 iki +80 

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui. 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

• Paviršius turi būti sausas,švarus, be dulkių.  

• Geresniam išbaigimui naudoti izoliacinę juostą.  

• Lyginti su muiluotu vandeniu. Hermetiką teisingai prispausti prie atramų.  

• Vengti kontakto su asfaltu ir bitumu. Laikyti atokiai nuo medžiagų turinčių alkoholio(blokuoja 

polimerizaciją).Vartotojas turėtų patikrinti suderinamumą su laikomais paviršiaias,cheminį suderinamumą. 

  

SANDĖLIAVIMAS 

24 mėnesiai nuo produkto  datos, originalioje uždarytoje pakuotėje  ir apsaugoti nuo drėgmės. Laikyti gerai vėdinamoje 

patalpoje,maksimali  temperatūra 30°C.  

  

IPAKAVIMAS 

290 ml tūtelė, 12 tūtelių pakuotėje / 600ml tūtelė, 20 tūtelių pakuotėje.  
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SAUGUMO INSTRUKCIJOS 

• Patekus į akis , kuo greičiau išplauti ir kreiptis į medikus.  

• Vengti ilgo kontakto su oda.  

• Saugoti nuo vaikų. 
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