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To PS 300 είναι ένα ενός συστατικού πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, η οποία 
διογκώνεται όταν έρθει σε επαφή με το νερό. 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το PS 300 είναι εύκολο στην εφαρμογή και προσαρμόζεται στις διάφορες λεπτομέρειες 
της κατασκευής. Εχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα και είναι 
ανθεκτικό ακόμα και σε μόνιμη επαφή με το νερό. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το PS 300 χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών, γύρω από 
διελεύσεις σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων, ή δαπέδων. 
Επίσης για στεγανοποιήσεις αρμών αγωγών καλωδιώσεων κτλ. Κατά τη διόγκωσή του 
δεν επηρεάζει το σκυρόδεμα και τις μηχανικές του ιδιότητες. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
Ο χρόνος ωρίμανσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του 
περιβάλλοντος και αλλάζει αν πρόκειται για αλατόνερο. Ενδεικτικές τιμές ταχύτητα 
ωρίμανσης είναι 
~2,0mm μετά από μία ημέρα και 
~10,0mm μετά από δέκα ημέρα και 
 
ΔΙΟΓΚΩΣΗ 
<30% αν το υλικό μείνει μία ημέρα στο νερό 
>100% αν το υλικό μείνει επτά ημέρες στο νερό. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σαλάμι 300ml και 600ml. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το PS 300 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 μην είναι σαθρό, να 
είναι απαλλαγμένοι από λάδια, γράσσα και άλλα λιπαρά, να μην έχει χρώματα και άλλες 
ξένες ουσίες κτλ. Όλα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν με την κατάλληλη μέθοδο και στη 
συνέχεια να γίνει η εφαρμογή του υλικού. Επίσης το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι 
στεγνό ή κορεσμένο σε υγρασία, αλλά σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει επιφανειακή 
στρώση νερού. 
Η διόγκωση του υλικού γίνεται με την επαφή του με το νερό. Σε καμία περίπτωση όμως 
δεν θα πρέπει να παραμείνει σε λιμνάζοντα ύδατα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
24 ωρών. Σε περίπτωση που το υλικό βρεθεί σε ξηρό περιβάλλον αποκτά πάλι τις 
αρχικές του διαστάσεις. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση του PS 300 σε αρμούς διαστολής. 

 


	 

