
 
 
 

Лист технічної інформації 

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА 
Дата:12/08/2021                                                                                                               Сторінка: 1 з 1  

 Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів та великої кількості різноманітних 
способів застосування, які перебувають поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальність за отримані результати. У кожному разі рекомендується провести 
попереднє випробування 
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Технічні дані: 

Основа  Акрилова дисперсія  

Консистенція  Паста 

Система затвердіння Фізичне висихання 

Утворення поверхневої плівки * (23°C/50%R.H.) Прибл. 20 хв. 

Усадка об'єма (DIN 52451) 15% 

Густина  (DIN 53 479 B) 1,5 г / мл 

Термостійкість  Від -20°C до +80°C 

Макс. допустима  деформація  15% 

*Ці параметри можуть змінюватися в залежності від температури, вологості та типу поверхні  

 
Опис продукту: 
Герметик для дерева – високоякісний 
однокомпонентний герметик на основі 
поліакрилату. 
  
Властивості: 

• Не містить розчинників та силікону  

• Після затвердіння можна фарбувати і 
покривати лаком  

• Не тріскається і не кришиться 

• Без запаху 
 
Сфериі застосування: 

• Заповнення швів, де рухливість з'єднань не 
перевищує 15%. 

• Заповнення щілин на дощатих, ламінованих 
та паркетних підлогах. 

• Герметизація з'єднань між дерев'яними 
елементами (плинтусами, лиштвою) та 
підлогою або стіною 

• Заповнення швів та стиків у дерев’яних 
конструкціях, зрубах (за умови захисту від 
зовнішнього впливу). 

 

Упаковка та колір: 
Картридж 280 мл: дуб (111256), бук (111257), 
клен/ясен (111255), сосна (119645), махагон 
(116556), вишня/вільха  (111254), венге 
(131854).   
 

Зберігання: 
18 місяців в в закритій упаковці в сухому 
прохолодному місці за температури від +5°C до 
+25°C. 
 

Поверхні: 
Матеріали: загальноприйняті дерев'яні і 
ламіновані покриття для підлоги, дерев'яні і 
пористі будівельні матеріали:  
Вимоги до поверхонь: сухі без пилу і жиру.  
На будь-яких поверхнях рекомендується 

поведення попередніх тестів.  
 
Розміри швів: 
Ширина мінімальна: 5 мм 
Ширина максимальна: 20 мм 
Глибина мінімальна: 5 мм 
Рекомендація: глибина = ширина 
 
Інструкція по застосуванню: 
Вимоги до поверхонь: чисті, сухі без пилу і жиру. 
Спосіб нанесення: за допомогою монтажного 
пістолета. 
Обробка шва: за допомогою шпателю та 
мильного розчину, або ж  розгладити пальцем, 
змоченим в мильному розчині до утворення 
поверхневої плівки.  
Можливо лакувати та фарбувати після 24 годин. 
Очищення: незатверділий герметик - водою, 
безпосередньо після нанесення, затверділий 
герметик необхідно видаляти механічним 
способом. 
Темрература застосування: від +5°C до +30°C. 
 
Рекомендації з безпеки: 
Дотримуйтеся основних правил з безпеки та 
гігієни праці. Прочитайте етикетку перед 
застосуванням. 
 
Примітки: 

• Не застосовувати   в місцях  накопичення 
води 

• Герметик можна фарбувати більшістю лаків 
та фарб. Переконайтеся, що фарба досить 
еластична, щоб наносити її на пласто-
еластичний герметик.  

• Перед застосуванням герметика, ми 
рекомендуємо проводити власні тести на 
сумісність. 

http://www.soudal.ua/

