
J -
 Г

ер
ме

т
из

іц
ія

 ш
ві

в

Technisches Merkblatt J 235

Stand: 09.05.2019KÖSTER PU 907
- EN ISO 11600, F-25 LM, Laborbericht P5160-E, gemäß ISO 11600, Polymerinstitut

Однокомпонентний еластичний поліуретановий герметик для  з'єднань і 
стиків

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

14
F-EXT-INT-CC / PW-EXT-INT-CC

Властивості
KÖSTER PU 907 являє собою високоеластичний поліуретановий 
герметизуючий матеріал з низьким модулем еластичності, який 
характеризується хорошою стійкістю до УФ та відмінною адгезією до 
різних будівельних матеріалів. KÖSTER PU 907 є однокомпонентним і 
твердне під впливом атмосферної вологи, утворюючи еластичну 
пломбу, яку після тверднення можна фарбувати. Герметик не 
розтікається, є високо тиксотропним і його можна легко згладити 
шпателем.
Технічні дані
Стан продукту перед нанесенням

характерний

прибл. 1,32 г / см3
тиксотропний

+ 60 °C

Запах
В'язкість
Щільність
Точка спалаху. 
Швидкість затвердіння
 (25 ° C, 50% r.H., товщина шару 2 мм)

 прибл. 24 год

Утворення плівки через 3 год
макс. 30 ммМаксимальна ширина з'єднання 

після затвердіння:
Shore A
Подовження при розриві
E-Модуль
Пружність 
Усадка
Допустиме розширення з'єднання 
Тепература експлуатації 
Температура обробки

бл. 25
бл. 600 %

0,22 N / мм2
85 %

5 %
+/- 25 %

- 30 °C до + 80 °C
+ 5 °C до+ 30 °C

Сфера застосування
KÖSTER PU 907 застосовується в будівлях у цивільному будівництві 
для заповнення швів розширення і контролю та для дилатаційних 
з'єднань, також підходить для обробки архітектурних  конструкцій, 
що піддаються великим механічним навантаженням. Матеріал може 
бути використаний для герметизації стиків у бетоні, розчині, кладці, 
природних каменях, штучних каменях, металі (наприклад, сталі, 
алюмінію), дереві, керамічній плитці та крихкій пластмасі.

Основа
Температура повітря та поверхні під час нанесення, та наступні 24 
години,  не повинна бути нижче + 5 ° C. Всі поверхні повинні бути 
ідеально чистими, сухими, без пилу, жиру та масел. Непоглинаючі 
підкладки, такі як плитка, крихка пластмаса, ПВХ або алюміній 
необхідно грунтувати KÖSTER PU Primer 120. 
PE і PP пластик  в якості основи не надаються.

Виконання робіт
KÖSTER PU 907 наноситься за допомогою ручного пістолета "KÖSTER 
Handpistole ohne Aufsatz" без насадки, на відповідно підготовлену 
поверхню. Для герметизації боків стика (напр., стик із вбудованими 
деталями, тощо), обробку можна проводити безпосередньо. У разі 
паралельних сторін з'єднання (напр., рухомих або розділяючих 
з'єднань), глибина шва повинна бути обмежена за допомогою 
вствленого в стик круглого шнура. Це також виключає так звану 
тристоронню відповідальність. Ширина стику до 10 мм заповнюється 
у співвідношенні ширина / висота 1: 1, від 10 до 30 мм у 
співвідношенні 2: 1.
Що стосується критичних основ, чи підкладок, виготовлених з 
невідомих матеріалів, перед нанесенням рекомендується провести 
випробування на адгезію. Якщо на поверхні, про яку йдеться, наявне 
покриття, яке нема можливості видалити, необхідно заздалегідь 
провести випробування на відповідність та сумісність .
Витрати
1,3 кг / л порожнини

Очищення інструментів
Свіжі залишки за допомогою KÖSTER PUR Reiniger. Затверділі 
залишки видаляють механічно.

Упакування / Форма поставки 
J 235 600 600 мл туба (трубчастий мішок)

Зберігання
У оригінальному закритому упакуванні, в сухому місці,  при 
температурі від + 5 до + 25 ° C - принаймні 18 місяців.

Безпека
Містить ізоціанати. Уникайте контакту зі шкірою та очима. Одягніть 
відповідні захисні рукавички та окуляри. Після контакту зі шкірою 
промийте шкіру великою кількістю води та мила. У разі потрапляння 
в очі, промийте очі великою кількістю мила і зверніться до лікаря. Для 
отримання додаткової інформації та поводження з відходами, слід 
ознайомитись з інформацією про безпеку.

Інше
 Роботи з нанесення рекомендовано слід проводити при понижаючій 
або сталій температурі. Низькі температури уповільнюють час 
твердіння, натомість високі температури та більша кількість матеріалу 
пришвидшують його. Відстань до точки роси повинна становити не 
менше 3 ° С протягом і не менше 12 годин після нанесення покриття. 
Свіжонанесені покриття в будь-якому випадку повинні бути захищені 
від вологи до повного затвердіння.

Супутні продукти
KÖSTER PU Primer 120
KÖSTER Handpistole ohne Aufsatz

Art.-Nr. J 138 250
Art.-Nr. J 983
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Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середн значення, отримані в певних умовах.
Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальністза правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та
кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від
тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди
дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії
недійсні.
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