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DESCRIERE

PAVIGOM  este  un  sigilant  poliuretanic  monocomponent  cu  elasticitate  permanentă  şi

consistenţa adecvată pentru a se aplica cu un pistol de extruziune manual sau pneumatic, în

rosturile  de  dilatare.  Materialul  dobândeşte  starea  sa  finală  de  întărire  prin  reacţia  cu

umiditatea atmosferică, transformându-se într-un material compact perfect elastic.

DOMENII DE APLICARE
PAVIGOM se aplică pentru închiderea etanș a rosturile de dilatare şi statice. Posedă o bună
aderenţă, fără a necesita un primer, pe diferite tipuri de materiale: beton, piatră naturală şi
artificială, fibrociment, lemn, sticlă, fier, aluminiu, zinc, oțel etc.
Nu este adecvat pentru suprafeţele expuse razelor ultraviolete care pătrund prin sticlă, nici
pentru materialele plastice cu mare conţinut de plastifiant.

DATE TEHNICE
Densitatea la 20ºC    1,20+0,01 g/cm³
Culoarea albă, gri sau maro
Punctul de imflamare > 55 ºC
Liant poliuretanic
Duritatea Shore A 40 aprox. (DIN 53505)
Tipul de elasticitate 0,35 Mpa Aprox. (NF P85.507)
Alungirea la rupere >250 % 
Alungirea maximă 25%
Rezistenţa la temperatură - 20 la 80 ºC
Uscat la atingere 1- 2 ore 

CONSUMUL
Consumul se află cunoscând secţiunea rostului de sigilat şi aplicând următoarea formulă:
- 300/secţiunea rostului (mm²) = metrii liniari realizaţi cu un cartuş.
-

MOD DE APLICARE
Suprafața rostului trebuie să fie curată  și  uscat.  Nu este necesară aplicarea unei amorse.
Pentru a realiza o sigilare corectă,  introducem în rost un cordon;;fund de rost;; cu celule
închise, peste care se aplică masticul PAVIGOM. Dacă dimensiunea rostului este mai mare
de 35 mm, nu se recomandă folosirea acestui produs, ci profile speciale de aluminiu.

AMBALAREA
PAVIGOM este ambalat în saculeţi 600 ml.

DEPOZITARE
În ambalajele sigilate, 12 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe ambalaj. 
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