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Một thành phần, chất trám khe mô đun thấp, dựa trên 

polyurethane, lý tưởng để sử dụng trong điều kiện độ ẩm cao 
   
 

 
Mô tả  

HYPERSEAL ® -EXPERT-150 là một cuốn tiểu 

thuyết thấp chất trám khe co giãn, đặc biệt là công 

thức để đảm bảo xử lý không có bọt khí ngay cả ở 

điều kiện khí hậu nhiệt độ và độ ẩm rất cao. Sản 

phẩm hiển thị thixotropy tuyệt vời cho phép sử 

dụng ngay cả trong các khe co giãn rất lớn. 
Nó chữa bằng phản ứng với độ ẩm trong khí quyển 
để tạo ra chất trám khe với khớp 50% yếu tố chỗ 

ở phong trào và độ bám dính tuyệt vời trên các 

chất nền truyền thống có vấn đề đối với chất trám 
PU, ví dụ như thủy tinh, nhôm,thép, polycarbonate, 
vv Tốc độ đùn và dụng cụ của chất bịt kín vẫn giữ 
nguyên trong một phạm vi rất rộng của điều kiện 

nhiệt độ và độ ẩm.   
 

COMPLIANCE WITH  
Loại F - loại: 25LM, DIN-18540-F ASTM C920  
Đặc điểm kỹ thuật liên bang Hoa Kỳ TT-S-00230C, 
loại II loại A. 
HYPERSEAL ® -EXPERT được chứng 

nhận CE theo đến EN 15651-1 (Chất trám cho 

mặt tiền) và 15651-4 (Chất trám cho mối nối sàn 

với chân giao thông)  
 

 Sử dụng cho  
Niêm phong khớp trong: trong bê tông tại chỗ, 
 tấm bê tông đúc sẵn, gạch và khối công trình, 
bể nước và bể bơi, khung kim loại,cửa sổ và tấm 
nhôm, kênh tưới tiêu, đá granit.  

 
 

  
 
 Giới hạn sử dụng  
Không khuyến khích cho ứng dụng trực tiếp trên 

chất nền không chắc chắn.    

 Trong trường hợp này, chất nền phải 
được sơn lót bằng MICROPRIMER-PU , chất này 

sẽ thi công lại bê tông và tạo ra chất nền bền 

chắc cho ứng dụng keo. 

  
Chất nền có độ xốp cao, bề mặt bụi hoặc bê 
tông đầm chặt, phải có bề mặt liên kết xốp của 
chúng được niêm phong kỹ lưỡng để tránh khả 

năng bọt khí bị thổi vào chất bịt kín nếu nhiệt 
độ bề mặt tăng. 

  
  

  Tính năng và lợi ích  
 

Không sủi bọt / sưng khi bảo dưỡng trong điều 
kiện khí hậu khó khăn. 

   Thixotropy tuyệt vời 
Độ bám dính tuyệt vời trên hầu hết mọi loại bề 
mặt, có hoặc không sử dụng sơn lót đặc biệt. 
Tuyệt vời đùn, dụng cụ và lưu trữ ổn định trong 
phạm vi rộng của điều kiện khí hậu. 

Kháng hóa chất tuyệt vời, thích hợp để niêm 

phong các khớp trong bể bơi và nước được xử lý 
hóa học. 
Modulus thấp, chỗ ở chung di chuyển 50%. 

   Kháng Vi sinh vật và nấm  
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Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, thích hợp cho ứng 
dụng khi tiếp xúc với nhiệt độ> 60 ° C. 

  

Khả năng chống lạnh: Chất trám vẫn đàn hồi 

thậm chí xuống đến -40 o C.   
 

APPLICATION PROCEDURE  
Làm sạch khớp kỹ lưỡng, và đảm bảo rằng không 

có chất gây ô nhiễm dầu, mỡ và sáp, silicon vẫn 

còn tồn tại. 

  

Đối với nhiều ứng dụng, Sơn lót là không cần thiết. 

Trong trường hợp ứng dụng trên các bề mặt rất 

xốp, bề mặt liên kết bề mặt kỹ lưỡng để tránh khả 

năng bọt khí bị thổi vào chất bịt kín nếu nhiệt độ 

bề mặt tăng. Các mồi được đề nghị là 

MICROPRIMER-PU. 

 
 
 
 

 

Bơm chất trám vào khớp đảm bảo không có không 
khí bị kẹt trong khớp. 
Dụng cụ được khuyến nghị ngay sau khi áp dụng 

chất trám kín. 
Tỷ lệ chiều rộng và chiều sâu phải là 2: 1 đối tượng 
với độ sâu tối thiểu là 10 mm 

    
 

Tiêu thụ 

 

 Bảng tính định mức trên mỗi xúc xích 600cc: 
  

CHIỀU 
RỘNG 5 mm 10 mm 15mm 20 mm 25 mm 

           
            

5 mm 24 12       
            

10 mm     4 3 2.4 
            

15mm         1.6 
              
 

Đóng gói  
600cc sausage.   

 

  Bảo quản   

Tối thiểu 12 tháng đối với xúc xích 600 cc và 6 

tháng đối với hộp mực 300 cc trong bao bì gốc khi 

được bảo quản ở nơi khô ráo và ở nhiệt độ 5-25 o C. 

Sau khi mở, sử dụng càng sớm càng tốt. 
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Chỉ tiêu  ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP 
ĐẶC ĐIỂM KỸ 

THUẬT 
  

        
  

Trọng lượng riêng gr / cm 3 
ASTM D1485 / DIN 53217 / ISO 2811, 

1,52 
  

@ 20 o C   
      

  
Tack free time, @ 77 oF (25 giờ - 2,5-3,5   
o C) & 55% rh 

  
      

  

Cure Rate 
  -   

  
Mm / ngày 

  
2-3   

    
  

          

Nhiệt độ dịch vụ o C - -40 đến 80 
  

          

Độ cứng Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 ± 27 
  

        
  

Mô đun ở độ giãn dài 100% 
(N / mm 2 ) 

ASTM D412 / EN-ISO-527-3 0,3 
  

      
  

Độ giãn dài 
% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 700 

  
      

  
        

  
QUV Thử nghiệm phong hóa 

tăng tốc (4giờ UV ở 60 °C (Đèn 

UVB - ASTM G53 Thông qua 
   

    (sau 2000 giờ). 
   

      
  

Nhiệt điện trở (100 - EOTA TR011 Thông qua 
  

ngày, 80 ° C)       
  

          
Độc tính - - Không hạn chế 

  
      sau khi khỏi bệnh 

  
          
Khả năng phục hồi % DIN 52458 > 90 

  
        

  

Thủy phân (8% KOH, 15 ngày - - 
Không có chất đàn 

hồi 
  

@ 50 ° C)     thay đổi tài sản 
  

        
  

Thủy phân (H 2 O, 30 ngày- - - 
Không có chất đàn 

hồi 
  

chu kỳ 60-100 ° C)     thay đổi tài sản 
  

        
  

HCl (PH = 2, 10 ngày @RT) - - 
Không có chất đàn 

hồi 
  

      thay đổi tài sản 
  

          

Độ bám dính của bê tông kg / cm 2 
Tiêu chuẩn D4541 > 20 

  
(N / mm 2 ) (> 2) 
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Tuyên bố hiệu suất của EU 

  
Theo Phụ lục III của Quy định (EU) số 0,05/2011 

  
(Quy định sản phẩm xây dựng) 

  
Đối với sản phẩm, HYPERSEAL ® CHUYÊN GIA" 

Số: CPR-5113/850 / 14-3 

  
CPR-5113/850 / 14-4 

  
Cơ quan được thông báo (0761): 
Materiaiorufarsai (MPA)                                              
 fur das Bauwesen BeethovenstratBe 52 
 D-38106 Braunschweig  
 
EN 15651 - phần 1 & phần 4 
  
Sản phẩm được sử dụng làm chất trám khe chung dựa trên một thành phần, polyurethane cho các yếu 
tố mặt tiền và cho lối đi. 

  
Đặc điểm thiết yếu Hiệu suất Kỹ thuật hài hòa 

    đặc điểm kỹ thuật 
      
Phản ứng với lửa Lớp E EN ISO 11925-2 

      
Hồi phục đàn hồi (%) > 70% EN ISO 7389 

      
Khả năng chống chảy (mm) ≤3mm EN ISO 7390 

      
Đặc tính kéo - mô đun liên kết - ở 23 o C .40,4MPa EN ISO 8339 

Đặc tính kéo - mô đun liên kết - ở -30 o C .9 0,9MPa EN ISO 8339 
Thuộc tính kéo tại mở rộng duy trì NF EN 8340 

      
Tính chất kết dính / kết dính ở nhiệt độ thay đổi NF EN ISO 9047 

      
Mất khối lượng / khối lượng 10% EN ISO 10563 

      
Đặc tính kéo khi duy trì mở rộng sau khi ngâm trong NF EN ISO 10590 
nước (4 ngày)     

      
Độ bền kéo (khả năng di chuyển 50%) NF EN ISO 8340 

      
Yêu cầu ngoài trời:     

      
Đặc tính kéo khi duy trì mở rộng sau khi ngâm trong NF EN ISO 10590 
nước (28 ngày)     

      
Đặc tính kéo khi duy trì mở rộng sau khi ngâm trong NF EN ISO 10590 
nước mặn (28 ngày)     

      
Đặc tính bám dính / kết dính sau khi tiếp xúc với nhiệt, nước NF EN ISO 11431 
và ánh sáng nhân tạo qua kính     

      
 KHÔNG CÓ HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHÚNG TÔI, TRONG BÀI VIẾT HOẶC KHÁC, ĐANG TÌM HIỂU VỀ TỔNG HỢP VỚI BẤT K R 

QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÁC ĐỐI TÁC CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO ALCHIMICA SA ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI 

CÁC THIỆT HẠI CỦA BẤT K NAT BẢN CHẤT NÀO, KHÔNG BAO GIỜ, KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN HOẶC SẢN PHẨM 

ĐỐI VỚI THÔNG TIN  
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