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ÜRÜN TANIMI
Poliüretan esaslı, havanın nemi ile kürlenmeli, tek bileşenli, üzeri 
kürlenmeden sonra boyanabilen, esnek yapıştırıcı, sızdırmazlık ve derz 
dolgu mastiği.
KULLANIM ALANLARI
Özellikle inşaatlardaki  beton, izolasyon uygulamalarında  ve derzlerin 
doldurulmasında kullanılır.
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Yapıştırılacak yüzeyler kuru, toz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. 
Yüzeyleri temizlemek için  özel temizleyici solventler ve yüzeye göre uygun 
hazırlayıcılar kullanılmalıdır. Kullanıcılar sonuçtan emin olmak için kendi 
testlerini yapmalıdırlar.
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Uygun bir mastik tabancası ile yüzeye MAXIFLEX PU 30’u uygulayın. 
Uygulanacak yapıştırıcı kalınlığı yapıştırılacak malzeme cinsine bağlı 
olarak değişecektir. Uygulamadan sonra, kabuk bağlama süresi içinde, 
malzemeler bir araya getirilmelidir. Kürleşme tamamlanıncaya kadar 
malzemeler mekanik olarak bir arada tutulmalıdır. Kürleşme süresi sıcaklık, 
nem ve yapıştırıcının kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
UYGULAMA ŞARTLARI
+5°C / +35°C arasında uygulanır
GÜVENLİK
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki 
güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme 
Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından 
kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve 
patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri 
alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 
TAŞIMA ve DEPOLAMA
-Kuru ve serin ortamda (+5°C, +25°C arasında) muhafaza edilmelidir.
-Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
-Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza 
edilmelidir . 

SORUMLULUK
MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., üründe ve bu teknik dökümanda 
zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik 
Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz 
kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en 
güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas 
ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği 
uygulayıcının sorumluluğundadır. MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak 
sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan 
hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen 
ambalajlama değerleri MAKSİKOL KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal 
üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 
meydana gelebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk Beyaz, Siyah, Gri, Kırmızı

Viskozite Yumuşak, akmaya karşı dirençli

Yoğunluk (DIN 53479) 1,20 gr/cm³ 

Shore  A Sertliği (DIN53505) 25

Kopmada Uzama (DIN 53504) % 650

Çekme Kuvveti (DIN 53504) 0,90 N/mm²  

Yırtılma Kuvveti (DIN 53515) 6 N/mm²  
%100 uzamadaki gerilme

(DIN 53504)
1,50 N/mm²  

Hacimsel Değişme % 5’in altında

Kabuk Bağlama Süresi 30-35 dakika

Kürleşme Süresi (3 mm kalınlık için) 24 saat/20°C, % 65 R.H. 

Isı Dayanımı
-40°C ile +90°C (Çok kısa an olarak 

+120°C’ye dayanıklıdır)
Uygulama Yöntemleri Spatula, kartuş ve sosis tabancası

Ambalajı 300 ml-600 ml

Raf Ömrü 12 ay 

Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner

MAXIFLEX PU 30




