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Informácie na tomto liste sa opierajú o posledné laboratórne údaje. Technické vlastnosti mô�u by� zmenené alebo upravené. V prípade 

neúplnosti nenesieme �iadnu zodpovednos�. Pred pou�itím produktu odporúèame overi� si vhodnos� jeho pou�itia, Táto verzia nahrádza 

v�etky predchádzajúce. 
12 2000 

 

OPIS PRODUKTU 
 
DETAFLEX 1500 je vysoko kvalitný, pôsobením 

vlhkosti rýchlo tvrdnúci, nízkomodulový, jednozlo�kový 

polyuretánový tmel, ktorý tvorí trvalé vzdu�né pojivo 

k mnohým povrchom. 
DETAFLEX 1500 dobre odoláva poveternostným 

vplyvom, nízkym a vysokým teplotám od �30°C do 

+80°C. 
 

POU�ITIE 
 
DETAFLEX 1500 je vyvinutý pre spájanie a tmelenie 

rôznych substrátov v stavebnom priemysle a navigácii. 
DETAFLEX 1500 sa vyznaèuje vysokou pri¾navos�ou 

k väè�ine materiálov ako sú drevo, betón, kovy, hliník, 

prírodný a umelý kameò. Na porézne materiály a plasty 

pou�ite podklad. 
DETAFLEX 1500  sa mô�e  pretrie� farbou. 
 

ROZMERY SPOJOV 
 

�írka spoja Håbka spoja prípustný 

rozdiel 
3-4 mm 4-5 mm ± 1 mm 
6 mm 6 mm ± 1 mm 
8 mm 6 mm ± 1 mm 
10 mm 8 mm ± 2 mm 
15 mm 10 mm ± 2 mm 
20 mm 12 mm ± 2 mm 
25 mm 15 mm ± 2 mm 

 

TEPLOTA SPRACOVANIA 
Od + 5C do + 35C 
 

POVRCHY 
 
V�etky povrchy musia by� suché, èisté a bez prachu a 

mastnôt. Ak je to potrebné, povrch odmastite pomocou 

MEK, alkoholu alebo etanolu..  
V prípade potreby pou�ite podklad. Odporúèame vykona� 

skú�ku pri¾navosti, aby sme sa ubezpeèili, �e prípravok je 

na dané pou�itie skutoène vhodný. V prípade pochybností 

sa informujte na oddelení technickej podpory. 
 

PODKLADY 
 

 farba doba schnutia 

DL 2001 prieh¾adná 

alebo èierna 
± 20 min 

 
 

NÁRADIE 
 

Pod¾a potreby  DL 100 alebo náradie 
 

ÈISTENIE 
 
pred vulkanizáciou 

 DETAFLEX CLEANER 
po vulkanizácii 

 mechanicky 
 

OPRAVY 
 
Pomocou rovnakého produktu. 
 

FARBY 
 
Èierna, biela, hnedá, �edá, bé�ová, kamenná �edá. 
 

OBMEDZENIA 
 
Nepou�íva� ako glazovaný tmel alebo na lepenie zrkadiel. 
 

SKLADOVATE¼NOS� 
 
12 mesiacov v nepo�kodenom balení a ulo�ené na suchom 

mieste. 

 
BALENIE 

 
15 kartu�í po  300ml / krabica 
20 �salámov� po 600 ml / krabica  
 

SPÔSOB NANÁ�ANIA 
 
Pomocou pi�tole (ruènej alebo pneumatickej) Ak sa 
nevulkanizuje viac ako 90% spojov, je prípustný posun 

5%..  
 

BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA 
 
�kodlivý. Obsahuje izokyanatán z difenylmetánu, izomérov 

a homológov. 
Pri vdýchnutí mô�e spôsobi� senzibilizáciu. Zabráòte 

kontaktu s poko�kou a oèami. V prípade zasiahnutia oèí 

prípravkom, oèi okam�ite vypláchnite väè�ím mno�stvom 

vody a vyh¾adajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí poko�ky 

okam�ite ju opláchnite väè�ím mno�stvom vody. V prípade 

nehody alebo v prípade �a�kostí vyh¾adajte lekársku 

pomoc. (Ak je to mo�né, uká�te mu nálepku.) 
 

TECHNICKÉ SCHVÁLENIA 
 
Belgické technické osvedèenie: ATG 92/1907 
Société Nationale du Joint Français : SNJF
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The data on this sheet have been drafted according to the last state of  the laboratory data. Technical characteristics can be adapted or 
changed. We are not responsible in case of incompleteness. We recommend, before use, to check if the product is suitable for its 
application. Our general sales conditions apply. This version replaces all previous ones. 
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VLASTNOSTI 
 

Nevulkanizovaný tmel  

Basis Polyuretán 

Spôsob vulkanizácie 1-C P.U. 

Èas do vytvorenia povrchovej blany (23°C a 50 % 

R.H.) 
2 � 3 hodiny 

Rýchlos� vulkanizácie (23°C a 65 % R.H.) 3 mm/deò 

Hustota (ISO 1183) 1.20 g/ml 

Vulkanizovaný tmel  

Tvrdos� A pod¾a Shora (ISO 868) 25 

Dopru�enie (ISO 7389) > 80 % 

Maximálna deformaèná schopnos� 25% 

Modul pri 100 % predå�ení. (ISO 8340) 0,30 N/mm²  

Skutoèné predå�enie pri pretrhnutí (ISO 8339) % > 300 %  

Teplotná odolnos� -30°C / + 80°C 

 
 
 
 
 

 
 


