
 
 
 
 
 
EMFIMASTIC PU 60 HV 

 
Product co*e : 74080A,B,D  

EMFIMASTIC PU 60 HV  

Descriere si caracteristici. 
Emfimastic PU 60 HV  este un adeziv elastomer, monocomponent cu baza de poliuretan; 
polimerizeaza rapid in contact cu umiditatea aerului, transformandu-se intr-o etansare 
flexibila si rezistenta, cu o buna aderenta asupra majoritatii materialelor industriale.  

Domenii de aplicare:  
Emfimastic PU 60 HV este cunoscut pentru lipirea diferitelor materiale din industria generala, dar 
care de asemenea permite realizarea etansarii imbinarilor clasice. Are o buna aderare asupra 
materialelor ca: sticla, anod de aluminiu, metal lacuit, lemn, poliester, beton, etc. 

Date tehnice. 
Forma  

Culoarea 

Densitatea la 20 °C  

Consistenta 

Excesul (ISO 7390)  

Temperatura de aplicare 

Pasta. 

Gri, Negru, Alb, Brun  

Gri, alba : 1.18 ± 0.05  /  neagra : 1.16 ± 0.05  

Vascoasa 

Nul 

 Intre 5 ai 35 °C  

Consultati fisa de 
securitate. 

Formarea pielitei, aderare superficiala           40 min la 
25C 

Reticulare  

Duritatea  (ISO 868 - 3  

seconds)  
 
Modul la 100 % (ISO 8339)  
 
Intinderea la rupere (ISO 8339)  

Rezistenta la temperatura  

Starea la acizi si baze diluate  

Rezistenta la UV 

Rezistenta la apa si aburi salini 

Compatibilitatea la vopsea 

4 mm/24h la 
23 C, 50% 

Ca 55  

145 psi (1 MPa)  

� 300 %  

� intra 5 si 35 C  

satisfacatoare 

Buna 

Excelenta  

Rezistant la apa:  DA /  Rezistenta la vopsea: necesita 

testare. 
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Instructiuni de utilizare. 
Pregatirea suprafetelor.  

 
Suprafetele de asamblare trebuie sa fie plane, uscate, fara praf, grasimi sau alti agenti de contaminare, care ar putea dauna la lipire. 
Daca suprafetele trebuie curatate, se pot folosi solventi de tip alcool isopropilic Metil Etil Cetone( MEC). 
Verificati compatibilitatea solventului utilizat la suprafete. Slefuiti suprafetele metalice daca este necesar. Dupa slefuire, chiar si cele noi 
trebuies curatate. Dupa degresare lasati suprafetele sa se usece. Este recomandat sa se curete betonul cu o perie metalica, si sa se 
degreseze plasticul, sticla sau aluminiul cu un solvent neuleios, de tip acetona. 
 
Nota: Cand utilizati solventii, inlaturati orice sursa de ignitie si urmati instructiunile de securitate si manipulare date de fabricant  pentru 
acest  
Tip de produs.  
 
Aplicare. 
Se  poate aplica cu ajutorul unui pistol pneumatic sau manual, asupra suprafetelor specifice sau uscate, degresate de o temperatura de 
comprimare  intre 5 si 35 C. Orice urma de corp uleios, vopsea trebuie eliminata. 
Dupa aplicare fiecare etansare trebie netezita cu ajutorul unei spatule umede. Acest produs poate fi utilizat in 24 de ore de la 
deschidere, pentru protectia cartusului.Nu aplicati adezivul la temperatura mai mica de 5 C. 
In cazul aplicarii la rece, depozitati cartusul inainte de utilozare la o temperatura de 20C. 
 
Curatarea.  
 
Uneltele trebuie curatate cu EMFINET 683, MEK sau acetona, inainte ca adezivul sa se polimerizeze. 

Consum  
Doza (mm) 
Lungimea cordonului 
(m)  

2  

98 

3  

43 

4  

24 

5  

15 

6 

11 

7 

8 

8 

6 

9 

4 

10 

3  

Depozitare si termen de valabilitate. 
12 luni, inchise ermetic in ambalajele originale la temperaturi cuprinse intre 5 si  25 C.  

AMBALAJ. 
La ambalaj de 310 ml si 600 ml. 

Siguranta. 
Nu este nociv. 
 

Datele tehnice conŃinute în prezentul document se bazează pe cunoştinŃele şi pe experienŃele noastre proprii şi nu putem fi traşi la răspundere pentru 
orice erori, inexactităŃi, omisiuni sau greşeli de editare, ce pot rezulta din schimbări sau cercetări tehnologice, de la data publicării acestui document şi 
până la data achiziŃionării produsului.  
Înainte de utilizarea produsului, utlizatorul ar trebui să efectueze orice teste sau probe necesare, pentru a se asigura că produsul este potrivit/adecvat 
pentru aplicaŃia destinată. În plus, toŃi utilizatorii ar trebui să contacteze vânzătorul sau producătorul produsului pentru informaŃii tehnice suplimentare 
privind întrebuinŃarea lui, dacă ei consideră că informaŃiile pe care le deŃin trebuie clarificate în orice fel, indiferent dacă este destinat utilizării normale 
sau unei aplicaŃii specifice.  
GaranŃia noastră decurge din contextul numeroaselor reglementări şi dispoziŃii legale, a standardelor profesionale curente şi în conformitate cu 
stipulaŃiile expuse în condiŃiile noastre generale de vânzări. 
InformaŃiile detaliate în prezenta Fişă Tehnică sunt oferite în loc de indicaŃii şi nu sunt exhaustive. Aceleaşi detalii se aplică oricăror informaŃii 
furnizate verbal, prin telefon, oricăror clienŃi viitori sau actuali. 
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