
 

Bostik SA,  

420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes, France 
Tel.: Tel: +33 (0)1 49 00 90 00, www.bostik.com 

                             Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs” 

                                        Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 

                                   Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv 

 

 
 
 

P795 
 

SEAL’N’FLEX PREMIUM  
UZLABOTS, IZTURĪGS, ELASTĪGS CELTNIECĪBAS UN KONSTRUKCIJU HERMĒTIĶIS

 

 

TEHNISKO DATU LAPA 
 
PRIEKŠROCĪBAS  
- Sacietē bez gaisa burbuļiem  
- Lieliska veiktspēja  
- Piemērots platām šuvēm  
- Pastāvīgi elastīgs  
- Augsta mehāniskā izturība  
- Nesaraujas  
- Lieliski pielīp bez praimera pie vairuma pat mitru 

virsmu 

 
 
PRODUKTA APRAKSTS  
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM ir jaunās 

paaudzes vienkomponenta poliuretāna hermētiķis. 

Lietotājam draudzīgs, ar zemu MDI, ātri cietējošs, augstas 

veiktspējas un izturīgs. Bostik P795 SEAL’N’FLEX 

PREMIUM cietēšanas laikā neveido gaisa burbuļus. 

 
 
PIELIETOJUMS  
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM ir īpaši izstrādāts 

kā universāls hermētiķis konstrukciju un deformācijas 

šuvēm, kā arī šuvju blīvēšanai gājēju celiņos. Piemērots 

jumta segumiem un atbilst NFP 85-610. 

 
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI  
Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp 

būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu 

attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves 

dziļuma un šuves platuma attiecībai šuvei ar platumu līdz 

10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm. 

Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu 

dalot 3 un pieskaitot 6 mm. Dažādu faktoru dēļ, kas 

neaprobežojas tikai ar tādiem gadījumiem kā augsta 

temperatūra, UV starojums, ķīmisko vielu iedarbība (īpaši 

ar baltu krāsu), var rasties hermētiķa krāsas izmaiņas. 

Tomēr krāsas izmaiņa negatīvi neietekmēs ne 

izstrādājuma tehniskos rādītājus, ne tā izturību. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNISKIE DATI  
100% modulis ISO 8339 0,50 N/mm2  

Lietošanas  +5°C līdz + 40°C 

temperatūra    

Bāze  Jaunās paaudzes PU  

Cietēšanas laiks pie +23°C/50% RH 3 mm/24 stundās  

Blīvums ISO 1183-1 1,30 g/ml 

Relatīvais pagarinājums ISO 8339 > 500%  

Plūstamība ISO 7390 0 mm 

Šuves kustība  25%  

Cietība pēc Šora (A) DIN 53505 30  

Saraušanās ISO 10563 < 10%  

Plēvītes izveidošanās DBTM 10.00 90 min. pie 

  +23°C/50% RH  

Temperatūras  -30°C to +80°C 

noturība    

Stiepes izturība ISO 8339 0,72 N/mm2  

 
Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās 

 
IEROBEŽOJUMI  
- Nav piemērota lietošanai uz PE, PP, PC, 

PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna 

un bituma virsmām  

- Nav piemērota kombinācijā ar hlorīdiem 

(baseinos) 

- Ja balts hermētiķis tiek pakļauts ultravioletajiem 

stariem, var notikt neliela dzeltēšana 
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VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN IESTRĀDE  

Lietošanas temperatūra + 5 °C līdz + 40 °C (attiecas uz vidi 

un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, 

sausām, bez smērvielām un putekļiem. Virsmas tīriet ar 

Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. Bostik P590 

SEAL’N’FLEX ONE PLUS bez gruntēšanas pieķeras uz 

praktiski visām neporainām virsmām. Porainās virsmas 

jāapstrādā ar Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER. Pirms 

uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu. Šuves vieglākai 

izlīdzināšanai lietojiet Bostik T500 FINISHING SOAP. 

 
 

 
PĀRKRĀSOŠANA  
Bostik P590 SEAL’N’FLEX ONE PLUS var ideāli krāsot ar 

krāsām uz ūdens bāzes un ar lielāko daļu no 

divkomponentu krāsām. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. 

Mēs iesakām pirms krāsas uzklāšanas veikt saderības 

pārbaudi. Ja Bostik P590 SEAL’N’FLEX ONE PLUS tiek 

pārkrāsots (nav nepieciešams), mēs pirms lietošanas 

iesakām hermētiķi un savienojumu virsmas nedaudz 

noslīpēt ar 3M Scotch-Brite materiālu (smilšpapīru). Lai 

iegūtu labākus rezultātus, mēs iesakām krāsošanu veikt 

dažas dienas pēc uzklāšanas. 

 

 
TĪRĪŠANA  
Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Bostik T100 

UNIVERSAL CLEANER. Sacietējušu materiālu novākt 

iespējams tikai mehāniski. Roku tīrīšanai var lietot Bostik 

T150 CLEANING WIPES salvetes. 

 
KRĀSA (-AS)  
- Balta  
- Gandrīz balta  
- Gaisi pelēka  
- Vidēji pelēka  
- Tumši pelēka  
- Melna 

UZGLABĀŠANAS LAIKS  
Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā  

no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 15 mēneši pēc 

ražošanas datuma. 

 
VESELĪBA UN DROŠĪBA  
Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta 

drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas 

pēc pieprasījuma vai tīmekļa vietnēs.  

 

 
SERTIFIKĀCIJAS 

- Bostik Flex-IQ® 

- F-EXT-INT-CC 25HM  
- PW-EXT-INT-CC 25HM  
- ASTM C920 Tips S, Kategorija NS, 50. klase, 

lietošanai T1 un NT, M, A  
- ISEGA  
- A+ Francijas VOC noteikumi  

 
IEPAKOJUMS  
- 300 ml kārtridžs, 12 gab. kastē  
- 600 ml tūba, 12 gab. kastē 

 
Produkta specifikācijas, lūdzu, skatiet tiešsaistes produkta 
informācijas lapā 
 
Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas 

publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik 

īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām 

personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir 

informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, 

kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, 

neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras 

izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik 

patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 

zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas 

lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. 

Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts 

konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz 

gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību 

par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti 

Nīderlandes Tirdzniecības palātā. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
BOSTIK HOTLINE 

 
Smart help  
+371 26622366 gsc@gsc.lv                        
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