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P636 FIRE RATED PU SEALANT (TULEKINDEL (P636) POLÜURETAANHERMEETIK) 

1 – KIRJELDUS 

 
Akfix P636 on keskmise elastsusmooduliga ühekomponentne polüuretaanhermeetik, mis kõvastub 

kokkupuutel õhuniiskusega. Toode nakkub suurepäraselt kõigi tüüpiliste ehitusmaterjalidega nagu 

tsemendipõhised materjalid, tellis, keraamilised plaadid, klaas, puit, tsingitud ja värvitud plekk ja 

erinevad plastid. 

 

 
2 – OMADUSED 

 
 Püsiv elastsus 

 Mittevoolav, tiksotroopne 

 Pind ei nakku Pinnale ei kleepu mustust 

 Maht ei kahane (kokkutõmbumine puudub) 

 Tõhustatud säilitusstabiilsus 

 Lihtne pealekandmine käsitsi või tööriistade abil 

 Ülevärvitav 

 Ei hakka mullitama 

 Võimaldab ühenduskoha liikuvust 25 %  

 Vastab standardi BS 6920 nõuetele vees lahustuvate 

metallilisandite kohta ja sobib kasutamiseks joogivee süsteemis. 

 Vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse nõudele Lõunaranniku 

õhukvaliteedi juhtimise tsooni (SCAQMD) eeskirja 1168 jaotises EQc4.1 "Madala 

kiirgusega tooted" (LED-normid). 

 Standardis NF P 92-501 kirjeldatud kiirguskatse kohane tulekindlus: M2. 
 

 
 

3 – KASUTAMINE 

 
 Tulekindel hermeetik ja liim. 

  Paljude erinevate ehitusmaterjalide vahelised deformatsioonivuugid. 

 Põrandatesse kasutuskulumisest tekkinud praod ja liitekohad. 

 Rakendused jalakäijate piirkondades ja õuealadel sise- ja välistingimustes. 

 Kokkupandavate elementide ja detailide ühenduskohad. 

 Ventilatsioonitorustiku, vihmaveetorude ja väljundite jm tihendamine ja liimimine. 

 Taribetoontoodete paneelide vahelised paisumisvuugid. 

 Vastab standardi ISO 11600 F 25 LM nõuetele. 



06 / 2015Rev.06 LK 2 

 

 

TEHNILISTE  
ANDMETE 
LEHT 

 

4 - JUHISED 

 
 Enne kasutamist tuleb kontrollida, et ühendatavad pinnad on puhtad ja kuivad ning et neil ei oleks mingeid 

jälgi mustusest. 

 Hermeetik tuleb pinnale kanda ühtlaselt, vajadusel kasutada teipi, mis tuleb eemaldada enne 

hermeetiku täielikku kuivamist (kui see on veel pehme). 

 Liite laiuse/paksuse suhe peab olema 2:1 (tabel 1). 

 Vajadusel kasutada liitekohas vajaliku paksuse saavutamiseks abimaterjale. 

 Hermeetik peab liitekohas siduma vaid kahte materjali: kasutage hermeetiku paigaldamisel 

abivardaid ja vuugiriste. 

 
Kulu (ligikaudne) 

 

Liite laius 
15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 

Liite paksus 
8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 

 
Liite pikkus /600 ml 

 

 
5 meetrit 

 

 
3 meetrit 

 

 
2 meetrit 

 

 
1,3 meetrit 

 

 
1,1 meetrit 

 

Tabel 1 
 

5- LADUSTAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG 

 
12 kuud originaalpakendis, kaitstuna otsese päikesevalguse ja niiskusega kokkupuute eest, temperatuuril +10 ⁰C kuni 

+25 ⁰C 

 
6- PAKEND 

 
Toode Kogus Pakend 

Valge 310 ml 12 

Must 310 ml 12 

Hall 310 ml 12 

Valge (tuub) 600 ml 12 

Must (tuub) 600 ml 12 

Hall (tuub) 600 ml 12 
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7- PIIRANGUD 

 
• Mitte kasutada temperatuuril alla 5 °C aja üle 40 °C. 

• Mitte kasutada külmunud või märgadel või veepritsmetega pindadel. 

 
8- TEHNILISED OMADUSED 

 
ENNE KÕVENEMIST 

Alus : Polüuretaan 
Konsistents : Tiksotroopne 
Kõvenemismehhanism : Tahkumine niiskuse toimel 
Tihedus : 1,20-1,25g/ml 
Nakkekindlus : 30-60 min (23°C ja 50% suhteline õhuniiskus) 
Kõvastumiskiirus : Min 2,5 mm/päevas (23°C ja 50% suhteline õhuniiskus) 
Voolavus : 0 mm (EN ISO 7390) 
Temperatuurikindlus : -40°C kuni +90°C 
Kasutustemperatuur : +5°C kuni +40°C 

 
 
 
 

PÄRAST KÕVENEMIST 

Kõvadus Shore A : 35-40 28 päeva pärast (ASTM C661) 
Ülevärvitavus : Jah *  
Deformatsioonijärgne 
taastuvus 

:≥ 70 % (ISO 7389) 

*Pidage meeles, et enne kasutamist tuleb katseliselt kontrollida erinevate alusvärvide sobivust 
ja kvaliteedi vastavust. 

 
KLAAS-KLAAS 

Katkevenivus  : Min 200 % (ISO8339) 
Elastsusmoodul (23 ⁰C) : 0,35-0,40 N/mm2

 (ISO8339) 
Elastsusmoodul (-20 ⁰C) : ≤ 0,60 N/mm2

 (ISO8339) 
 

 
 

VENIVUSKATSE 

Katkevenivus : ≥ 600 % (ASTM D412) 
Tõmbetugevus : 1,5-2,0 N/mm2

 (ASTM D412) 

 


