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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το TECHNOSEAL TSS είναι στεγανοποιητικό αρμών καταστρωμάτων ενός συστατικού MSP, 

προϊόν Αμερικάνικων προδιαγραφών το οποίο παράγεται και συσκευάζεται εξολοκλήρου 

στην Ευρώπη. Προσφέρει μοναδική στεγανοποίηση, καθώς αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση 

στις επιφάνειες εφαρμογής. Μετά την εφαρμογή του παραμένει μόνιμα ελαστικό 

εμφανίζοντας εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδης ακτινοβολία και την φθορά με την πάροδο 

του χρόνου. Παράλληλα είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό καθώς αναπτύσσονται ισχυροί 

δεσμοί συγκόλλησης μεταξύ των επιφανειών που χρησιμοποιείται. Οι ιδιότητες του το 

καθιστούν μοναδική επιλογή για στεγανοποίηση αρμών και συγκόλληση καταστρωμάτων 

από ΤΕΑΚ. Είναι άοσμο ενώ δεν περιέχει ισοκυανικά άλατα και διαλύτες. Είναι εύκολο στην 

χρήση, δεν δημιουργούνται φυσαλίδες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και δεν χρειάζεται 

αστάρι. Είναι πιστοποιημένο προϊόν για ναυτιλιακή χρήση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

Υλικό:     Modified Silane Polymer 

Χρώμα:     Μαύρο  

Ειδικό βάρος:    1,3 - 1,4 Kg/L  

Σκληρότητα:    30 βαθμοί, Shore A (DIN 53505) 

Επιμήκυνση:    600% (DIN 53504) 

Αντοχή:     1,6 Mpa (DIN 53504 - ISO 37) τράβηγμα   

Χρόνος Ζωής:    15 μήνες, αποθήκευση από 5°C έως 25°C 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Μέθοδος εφαρμογής:   πιστόλι (χειρός, αέρος) 

Χρόνος εφαρμογής:   περίπου 20 λεπτά σε 20°C/50 % σχετική υγρασία 

Θερμοκρασία υλικού:    10°C (ελάχιστη) για το υλικό 

Θερμοκρασία εφαρμογής:  5°C έως 30°C 
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ΧΡΟΝΟΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

 

Πλήρης ωρίμανση:    Ανάλογα το πάχος 

Ρυθμός ωρίμανσης:   3mm υλικού ανά 24ώρες σε 20°C/50% σχ.  υγρασία 

Αντοχή στην θερμοκρασία:  Από -40°C έως 90°C , μετά την πλήρη ωρίμανση 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Να τηρούνται πάντα οι κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής πριν και κατά την 

διάρκεια της εφαρμογής των υλικών. Οι επιφάνειες που προορίζονται για εφαρμογή πρέπει 

να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς γράσο ή διάφορα έλαια.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

 

Προσοχή μην το εφαρμόζετε πάνω σε PP, PE, Teflon και πίσσα. Το προϊόν μπορεί να 

εφαρμοστεί με πιστόλι χειρός είτε αέρος, υπό πίεση 3-4 bar, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 

35°C. Έχει χρόνο ωρίμανσης επιφάνειας από 10 έως 25 λεπτά ανάλογα την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και το πάχος του υλικού. Πιέστε δυνατά με την βοήθεια σπάτουλας το υλικό 

και τραβήξτε το εργαλείο με ανάποδη διεύθυνση από αυτή που εφαρμόσατε. Κάθε εργαλείο 

που χρησιμοποιείται να είναι καθαρό πριν την χρήση για να μην μεταφέρονται υπολείμματα 

και κατάλοιπα άλλων υλικών. Για καταστρώματα συνίσταται φάρδος αρμού 5mm και πάχος 

6mm. Το υλικό αυτό μπορεί να βαφτεί μετά την ωρίμανση της επιφανείας του (wet on wet 

εφαρμογή). Είναι πολύ ανθεκτικό στα χημικά, καθαριστικά όταν τηρούνται κατά την 

εφαρμογή τους οι όροι χρήσης όπως έκθεση σε ρίπους/υψηλή θερμοκρασία και σωστή 

αραίωση.    

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ελάχιστη θερμοκρασία μεταφοράς - 15 °C  

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα, απευθείας σε ηλιακή 

ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Για την πλήρης διάρκεια 

ζωής του προϊόντος, φροντίστε να διατηρήσετε τη συσκευασία καλά 

σφραγισμένη, σε κατάλληλη περιοχή αποθήκευσης και να εκτίθεται 

σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C έως 25 °C. 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:  15 ΜΗΝΕΣ. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα ασφάλειας στο κουτί και τις 

πληροφορίες ασφαλείας. Αποφύγετε την κατάποση, την εισπνοή, 

την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εφαρμόστε μόνο σε καλά 

αεριζόμενους χώρους. Φροντίστε να αποφύγετε τον κίνδυνο καύσης 

και περιβαλλοντικών ζημιών. ΔΙΑΘΕΣΗ: Επαληθεύστε την τοπική και 

εθνική νομοθεσία. Μην πετάτε το υλικό που δεν χρησιμοποιείται σε  

αστικές αποχετεύσεις, ούτε σε ποτάμια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν το χρόνο εκτύπωσης και 

δεν είναι περιοριστικές, ούτε τεχνική εγγύηση για την εφαρμογή. 

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν πρέπει να επαληθεύσει την 

καταλληλόλητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό πριν την 

χρήση, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για την απόδοση 

του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει 

από μη σωστή χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 

φύλλο ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συνεχούς ανάπτυξης των 

προϊόντων. Επαληθεύστε ότι έχετε την τρέχουσα έκδοση. 

 

Το προϊόν αυτό παρασκευάζεται στην Ιταλία, είναι μέρος της σειράς TECHNOSEAL για καταστρώματα, εισάγεται, 

παραλαμβάνεται, ελέγχεται, κωδικοποιείται και πιστοποιείται από την 40APPS για λογαριασμό της Yacht PPS 

ltd.  

 


