
                MONOSEAL POLYSULPHIDE 
 

To MONOSEAL POLYSULPHIDE είναι ελαστομερές σφραγιστικό αρμών που αποτελείται 
από ένα μίγμα υγρού πολυσουλφιδικού πολυμερούς σώματος πλαστικοποιητών και 
πληρωτικών υλικών. 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το MONOSEAL POLYSULPHIDE δημιουργεί ένα σκληρό και εύκαμπτο υλικό σαν λάστιχο, 
το οποίο παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με όλα τα δομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
πέτρα, μέταλλο γυαλί κτλ.. Δεν προσβάλλεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και παρουσιάζει 
αξιοσημείωτη αντοχή στη γήρανση και τη φυσική φθορά. Είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικό στη 
φυσική φθορά και τη γήρανση, όπως επίσης και στα πετρελαιοειδή, τα καύσιμα και σε 
διάφορα χημικά προϊόντα. Διατίθεται σε δύο τύπους ο ένας σε πάστα για εφαρμογή σε κάθετες 
επιφάνειες, και ο άλλος σε υγρή μορφή για οριζόντιους αρμούς 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το MONOSEAL POLYSULPHIDE έχει τη δυνατότητα να ανακτά το αρχικό του σχήμα χωρίς 
να χάνει τις ιδιότητές του ακόμα και μετά από πολλές φορές. Αυτή η δυνατότητα το καθιστά 
ιδανικό υλικό για τη δημιουργία αδιάβροχων αρμών πλάτους από 6 έως 40mm, που υπόκεινται 
σε διαρκείς μετατοπίσεις και παραμορφώσεις. Έτσι μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για 
αρμούς σε γέφυρες, φράγματα, υπόγειες διαβάσεις, δεξαμενές, αγωγούς αποχετεύσεων, ή 
άλλες κατασκευές που συγκρατούν το νερό. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
Ο χρόνος ωρίμανσης και εργασιμότητας εξαρτάται από τη θερμοκρασία εφαρμογής. 
Ενδεικτικά η αρχική ωρίμανση στους 25 oC είναι 24 ώρες, ενώ η τελική στις 2 εβδομάδες 
περίπου. Δεν συνίσταται η εφαρμογή του υλικού σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5oC 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Ο χρόνος εργασιμότητας ποικίλει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και μάλιστα ελαττώνεται 
με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ενδεικτικά για θερμοκρασία 5οC  ο χρόνος εργασιμότητας 
είναι 24 ώρες, ενώ με θερμοκρασία 35οC ο χρόνος είναι 2 ώρες. 
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η θερμοκρασία εφαρμογής είναι +5 έως +40οC 
Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -25 έως +100 οC 
 

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η καλυπτικότητα εξαρτάται από το πλάτος και το βάθος του αρμού και το πορώδες των 
επιφανειών. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Το MONOSEAL POLYSULPHIDE διατίθεται σε δοχεία των 3lt. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το MONOSEAL POLYSULPHIDE αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος και ο χρόνος 
αποθήκευσής του είναι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν ανοιχτεί η 
συσκευασία του. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο υπόστρωμα, ώστε αυτό να είναι 
απαλλαγμένο από λάδια, γράσα, ή άλλες λιπαρές ουσίες. Ομοίως οι μεταλλικές επιφάνειες 
πρέπει να είναι απαλλαγμένες από χρώματα, σκουριά ή άλλα ξένα αντικείμενα. 

 


