
DIVIZIA CONSTRUCȚII / Sisteme de construcţii

Sigilant și adeziv hiper-elastic cu întărire în prezenţa umidităţii, poliuretanic, tixotropic, 
ideal în GreenBuilding. Respectă mediul.

Hyperflex® PU, datorită tehnologiei exclusive Flexgrid 3.0, este specific pentru sigilarea și lipirea elastică 
a oricărui material pe orice fel de suprafață, chiar și în condiții dificile.

Hyperflex® PU

Destinaţia utilizării
Exclusiva micro-grilă elastică - Flexigrid 3.0 - care se dezvoltă ca urmare a reticulației pastei poliuretanice cu întărire în prezența umidității, Hyperflex® garantează:
- sigilări durabile chiar și în situații de aplicare extreme, asigurând în timp elasticitatea și aderența pe suporturi pentru:
- rosturi în pardoseli industriale din beton sau în pardoseli și fațade prefabricate sau placate;
- structuri portante metalice sau din lemn;
- acoperișuri metalice;
- lucrări de tinichigerie;
- racorduri de toate tipurile;
- crăpături și fisuri în tencuieli;
- țevi supuse la vibrațij;
- închizători;
- lipiri hiper-elastice de materiale de construcție, în general.

Adecvat în interior și exterior, în contact cu principalele materiale de construcție, precum substraturi pe bază de ciment (tencuieli, mortare, beton), plăci ceramice, teracotă, 
cărămidă, oțel (brut, zincat, inox, pre-vopsit și plastifiat), cupru, aluminiu, sticlă, oglinzi, lemn, rășini sintetice, PVC.

A nu se folosi
Pe pietre naturale, suprafețe care nu sunt foarte compacte și pline de praf, pe produse și lucrări bituminoase care emană uleiuri, solvenți și plastifianți; pe suprafețe din PP/PE, 
Teflon; la realizarea rosturilor structurale supuse unor mișcări ridicate. Nu este adecvat pentru rosturi supuse presiunii hidrostatice negative și în piscină. Pe marmură și pietre 
naturale se recomandă efectuarea unui test preliminar.

DOMENII DE APLICARE

Pregătirea suporturilor
Fiecare suprafață supusă lipirii sau sigilării trebuie să fie curată și fără grăsime, rugină, praf și părți friabile. Pârțile desprinse sau ancorate greșit trebuie să fie îndepărtate iar 
metalele, curățate minuțios de oxizi.
La realizarea rosturilor vizibile, pentru a obține o linie de sigilare curată, în cazul în care este executată la suprafață, este recomandabil să se acopere marginile cu o mască de 
protecție, realizată cu hârtie adezivă, care trebuie îndepărtată de îndată ce suprafața sigilantului va fi netezită și terminată și, oricum, înainte de formarea peliculei.
Hyperflex® PU aderă fără probleme pe aproape orice suport; totuși, având în vedere varietatea și vastitatea materialelor, pe substraturi specifice, pentru a obține o aderență 
maximă sau atunci când doriți să garantați o viață utilă extrem de lungă a sistemului, recomandăm utilizarea unui eventual grund, utilizat ca promotor de adeziune.
Hyperflex® PU, atunci când este utilizat ca sigilant, trebuie să se poată mișca liber, aderând perfect la pereți, dar nu la partea de jos a rostului: așadar, pentru realizarea corectă, 
introduceți elementul de sub-joncțiune din polietilenă expandată cu celule închise denumit Joint, alegându-l cu diametrul corespunzător în funcție de lățimea rostului.

Preparare 
Hyperflex® PU este gata de utilizare.

Aplicare
Înainte de extrudarea produsului, asigurați-vă că eventualul grund aplicat este uscat. Poziționați ambalajul în pistolul de extrudare, tăiați capătul benzii de aluminiu, introduceți 
duza care va fi tăiată la 45° și înșurubați capacul de la capătul pistolului.
În cazul utilizării ca sigilant, Hyperflex® PU va fi extrudat în interiorul rostului sau al crăpăturii, având grijă să comprimați pasta poliuretanică și să o faceți să pătrundă in profunzime 
pentru a asigura o aderență optimă și pentru a evita înglobarea bulelor de aer. Finisarea se va face cu o singură mână, de preferat continuă, cu un gletieră din metal sau plastic, 
umezite cu apă și săpun. Pentru a realiza o sigilare de lungă durată și care sa facă față solicitărilor de dilatare și concentrare, este necesar ca:

INDICAȚII DE UTILIZARE

Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

• Multifuncțional – Se poate vopsi

• Memory Form System

• Material moale potrivit pentru extrudare

• Interior – exterior

• Gamă amplă de culori

PLUS PRODUSGREENBUILDING RATING®

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

EN 15651-1 EN 15651-4

Hy
pe

rfl
ex

®  PU
 Co

de
: P

10
50

 20
20

/0
9 -

 R
O

rating1

Regional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg
SLV
REDUCED

Low Ecological Im

pa
ct

Health Care

Nicio etichetă de 
risc ambiental



1) dimensiunea rostului să fie aşa încât deplasarea prevăzută să nu depăşească 25% din lățimea sa medie
2) raportul dintre lățimea şi adâncimea materialului de sigilare trebuie să fie de:
- 1/1 pentru secțiunile de la 6 mm la 12 mm
- 2/1 pentru secțiunile de la 12 mm la 35 mm.

În cazul utilizării ca adeziv, Hyperflex® PU va fi extrudat în mici puncte pe spatele articolului de lipit dacă acesta se prezintă cu o suprafață redusă, dar va fi extrudat în borduri 
paralele și verticale, distanțate aproximativ 10-15 cm unul față de celălalt, dacă articolul are o suprafață mare. Continuați apoi prin aplicarea unei presiuni manuale pentru a fixa 
obiectul care urmează să fie lipit în poziția definitivă; în cazul în care greutatea obiectului este excesivă, se recomandă utilizarea benzii adezive sau a unui alt sistem de schelărie 
pentru a-l susține în timpul primelor faze de întărire și dezvoltare a prestațiilor mecanice ale adezivului. Obiectul lipit poate fi repoziționat în primele minute după aplicare, în 
funcție de condițiile climatice.

Curăţenia
Curățarea, imediat după folosire, a reziduurilor de produs poliuretanic se poate efectua cu acetonă. După întărire, Hyperflex® PU poate fi îndepărtat numai cu mijloace mecanice.

INDICAȚII DE UTILIZARE

După aplicarea Hyperflex® PU protejați de ploaie zona sigilată timp de minim 2 ore, la +20 °C. Expunerea prelungită la razele UV pot genera alterări cromatice ale produsului întărit 
(în special pentru culori deschise) care nu afectează totuși prestațiile finale și durabilitatea Hyperflex® PU.
Vopsire suplimentară: în cazul vopsirii suplimentare, sigilantul trebuie să fie complet polimerizat. Se recomandă utilizarea Kerakover Eco Acrilex Flex, Kerakover Eco Kompact 
Pittura și Aqualite Eco Smalto Lucido sau Satinato. Efectuați întotdeauna probe preliminare de compatibilitate între sigilant și vopsea.

INDICAȚII SUPLIMENTARE

Sigilare elastică și impermeabilă pentru rosturi, fisuri, racorduri și lipiri hiper-elastice de materiale de construcție, în general, prin aplicarea de sigilant și adeziv hiper-elastic cu întărire 
în prezența umidității, poliuretanic, tixotropic, de tip Hyperflex® PU de la Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® 1, marcat CE și conform cu cerințele de performanță ale standardului EN 
15651 partea 1, 3 și 4.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect  pastă tixotropică colorată
Greutate specifică ≈ 1,37 kg/dm3

Natura chimică poliuretanică, cu întărire la umiditate
Păstrare ≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj unipack 600 ml
Lățime joncțiune min  ≥ 6 mm
Lățime joncțiune max  ≤ 35 mm
Secțiune zonă sigilată raport L/A
- până la1 2 mm  1/1
- de la 12 la 35 mm 2/1
Temperaturi limită de aplicare de la +5 °C la +40 °C
Timp de formare peliculă ≈ 50 – 55 min.
Timp de reticulație ≈ 3 mm / 24 h
Consum a se vedea tabel randament estimativ
Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilație.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Unde nu se indică un consum specific, înseamnă că raportul L/A nu se păstrează, deci rostul nu se poate realiza.

Metri liniari de rost care se pot realiza cu un unipack de Hyperflex® PU da 600 ml

Adâncime Lățime 8 mm 10 mm 15 mm 25 mm 30 mm 35 mm

8 mm ≈ 9,4 m – ≈5 m – – –

10 mm – ≈ 6 m ≈ 4 m – – –

13 mm – – – ≈ 1,8 m – –

15 mm – – – ≈ 1,6 m ≈ 1,2 m –

18 mm – – – – ≈ 1 m ≈ 0,8 m

TABEL RANDAMENTE
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Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în noiembrie 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale 
actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai 
bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu 
utilizarea prevăzută.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme şi reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C şi +40 °C
- a nu se folosi pe suporturi umede sau pline de apă
- protejați de ploaie timp de 2 ore după aplicare
- depozitați în locuri răcoroase şi fără umiditate
- în caz de necesitate solicitați fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE

HIGH-TECH
Duritate Shore A 25 – 35 ISO 868
Modul elastic ≈ 0,40 N/mm2 ISO 8339
Întindere la rupere ≥ 250% ISO 8339
Rezistența la tracțiune 1,5 MPa ASTM D412
Capacitate de mișcare 25%
Recuperare elastică > 70% ISO 7389
Rezistența la agenții atmosferici Optimă
Rezistență la fluaj la +23 °C ≤ 3 mm ISO 7390
Rezistență la fluaj la +50 °C ≤ 3 mm ISO 7390
Temperatura de exploatare de la -40 °C la +80 °C
Clasificare conform EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
Clasificare conform EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

PERFORMANȚĂ

GAMĂ CULORI
Culori Hyperflex® PU

unipack 600 ml

Alb
RAL 9010 – NCS S0502-Y

Gri deschis
RAL 9006 – NCS S2002-B

Gri închis
RAL 7037 – NCS S5000-N

Fildeş
RAL 1015 – NCS S0907-Y30R

Bahama Bej
NCS S2020-Y60R

Cupru
RAL 3009 – NCS S4550-Y90R

Maro închis
RAL 8019 – NCS S8005-Y80R

Negru
RAL 9004 – NCS S9000-N

Nucă
NCS S6010-Y70R

Culorile prezente și referințele RAL și NCS sunt doar cu titlu indicativ.
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