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MULTISEAL 40  
ĮTRŪKIMŲ IR SUJUNGIMŲ SANDARINIMO MIŠINYS  

Multiseal 40 yra itin veiksmingai naudojamas karštas gumuotas bituminis produktas, naudojamas 
įtrūkimų ir sujungimų asfalte ir betone šaltose klimatinėse zonose sandarinimui ir užpildymui. 
Žemose temperatūrose medžiaga būna lanksti, o vasarą išlieka stabili. Ištirpęs Multiseal 40 virsta 
itin lipniu junginiu, kuris sumažina gruntavimo poreikį visomis normaliomis sąlygomis.  

GAMINIO NAUDOJIMAS 

Multiseal 40 idealiai tinka esant konstrukciniam sujungimų išsiplėtimui ar susitraukimui, grindinio 
įskilimų užpildymui betoniniuose ir asfaltiniuose keliuose, pakilimo takuose ir greitkeliuose.  

SAVYBĖS 

• Veiksmingas esant kelių temperatūrai tarp -40°C ir +65°C. 
• Lankstus esant žemoms temperatūroms.  
• Padidinto stabilumo. 
• Pasižymi puikiomis atnaujinimo savybėmis. 
• Užsandarina sujungimus ir įtrūkimus, neleisdamas pateikti vandeniui ir svetimkūniams.  
• Nebūtinas gruntas.  
• Betonavimo temperatūra- 190°C. 
• Saugi kaitinimo temperatūra - 200°C. 
• Santykinis tankis - 1.0 

VEIKSMINGUMAS 
 

BANDYMAS BANDYMO 
METODAS 

PRISMO 
SPECIFIKACIJA 

TIPINĖS 
REIKŠMĖS 

Kūginis įsiskverbimas (dmm) 
esant       
25°C, 150g, 5s 

ASTM D5329 60 - 90 dmm 72 

Plokščioji tėkmė mm esant 
60°C, 70° kampui, 5h ASTM D5329 <3.0mm 0 

Atsparumas esant 25°C, %                                  
(nesenstantis) ASTM D5329 > 50% 64 

Minkštėjimo temperatūra °C                   
Žiedas ir kamuolys ASTM D5329 >105°C 113 

Sukibimas su betonu(3 ciklai  
50% ištęsimo, -40°C, 
3.2mm/h) nepanardintas 
sukibimas 

ASTM D5329 

Paviršiaus skilimų 
ar atsiskyrimo nuo 
bandomojo luito 

nebuvo 

Tinkamas 

Asfalto suderinamumas ASTM D5239 Tinkamas Tinkamas 
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SUJUNGIMŲ IR ĮTRŪKIMŲ PARUOŠIMAS  

Sujungimus ir įtrūkimus reikia kruopščiai išvalyti ir išdžiovinti karštu suslėgtu oru, pučiamu žvyru ar 
stipriai šveičiant, užtikrinant, kad bus pašalintos visos nuolaužos, bei, kur įmanoma, trupanti 
medžiaga. Derėtų pataisyti visas itin pažeisto betono vietas. Prieš sandarinant, plyšius reikėtų 
užkamšyti.   

MULTISEAL 40 NAUDOJIMAS 

Multiseal 40 junginį reikia pašildyti ir suplakti specialiame junginio išankstinio pakaitinimo inde, 
užtikrinant, kad temperatūra neviršys 200°C. Junginys dengiamas ant įtrūkimų ir sujungimų arba 
slėginiais aplikatoriais, arba kibiru ir V formos mentele, siekiant kuo mažesnių temperatūros 
nuostolių. Sujungimus reikia sandarinti paliekant maždaug 3 mm iki paviršiaus lygmens.  

 

(Brookfield viskometru DVII+ su Termosel matuojamas klampumas) 

PAKUOTĖ 

Multiseal 40 tiekiamas 4 sluoksnių maišuose, po 20kg. 

LAIKYMAS 

Laikykite sausoje vietoje; laikykite uždengę.  

LAIKYMO TERMINAS 

Multiseal 40 laikymo terminas – 24 mėnesiai  

SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS  

• Dirbdami su karštomis medžiagomis, dėvėkite atitinkamą apsauginę aprangą. Visais 
atvejais būtina mūvėti apsaugines pirštines, bei, esant apsitaškymo tikimybei, veido 
skydelius.  

• Neleiskite vandeniui kontaktuoti su karštomis medžiagomis.  
• Neviršykite maksimalios rekomenduojamos temperatūros.  
• Išlydytai medžiagai patekus ant odos, nebandykite jos pašalinti. Drėkinkite pažeistą vietą 

šaltu tekančiu vandeniu. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.  
• Platesnės informacijos ieškokite gaminio Saugos duomenų lape.  

Išleidimo data: 2005 rugpjūtis Puslapis 2 iš2 
Leidimo Nr.:2, Peržiūros Nr.: 6 

Prismo Ltd – registracijos Nr.. 871451, Anglija 
Registracijos įstaiga: Meridian House, The Crescent, York Y024 1AW. Registruotas prekės ženklo naudotojas. 

C:\Documents and Settings\drnti001 \My Documents\Product Specification\Specification\NPD Multiseal 40 rev 4.doc 

Temperatūra oC 


