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Technikai adatlap 

UNITED SEALANTS ’N SPRAYS Uni Tömítő és javító spray 
 

Termék leírás: 
A United Sprays Univerzális tömítő és javító spray szürke, bitumen mentes és gumigyanta alapú javító és szigetelő spray. A termék 
használata és bevonat száradása után a legmagasabb szintű tapadó, rugalmas védőbevonatot eredményezi, mely ellenáll a légköri és 
mechanikai igénybevételnek (pl. kőfelverődés). Az Uni tömítő és javító spray szürke jó rezgés-, és vibráció-gátló hatással rendelkezik. 
 
A termék jellemzői: 

 festhető 

 rezgésgátló hatással rendelkezik 

 magas kopásállóság 

 gyors száradás kb.2-4 óra 

 alkalmas minden általános felületre 

 jó öregedésállóság 

 tartós rugalmasság 

 strapabíró 
 
Felhasználási terület: 
A United Sprays Univerzális tömítő és javító spray az építőipar széles spektrumában használható gyors-javító, és szigetelő sprayként.   
Lehetséges alkalmazási terület tetők, vagy bádog szerkezetek szigetelése, gyorsjavítása, vízszigetelése. Ház körüli javítási és szigetelési 
munkák esetében nagyon jó szolgálatot tesz, amennyiben kéznél van. Szinten mindenféle alapfelületre tartósan tapad, úgy mint különböző 
fémek, kövek, műanyagok, fa, stb. Minden esetben ajánljuk egy előzetes teszt végrehajtását! Nehezen hozzáférhető területek utókezelésére 
is szolgál, pl. autócsomagtér, sarkok, élek stb., vagy a jármű alvázán használt bevonatok javításra. Alkalmas dübörgő zaj csökkentésére is.  

Alkalmazás: 
A felület legyen száraz, por-, zsír- és rozsdamentes. A tartós eredmény elérése érdekében meglazult részeket el kell távolítani, hogy tartós 
szigetelt felületet érjünk el, illetve elkerüljük alatta az esetleges rozsdásodást. Melegítse a dobozt szobahőmérsékletre, és erőteljesen rázza 
fel (legalább 2 percig a keverőgolyó hallható csattogásától számítva). Fújja be vékonyan a kezelendő felületet 2-3 keresztrétegben, és 
hagyja rövid ideig száradni. Az optimális szórási távolság kb.30 cm. 

Műszaki jellemzők: 
Szín:    szürke 
Illat, szag:    oldószeres 
Alapanyag:    gumigyanta 
Ajánlott Felhordási vastagság:  400-500 µm száraz filmben 
Száradási idő:   kb. 2-4 óra (rétegvastagságtól függően) 
Feldolgozási hőmérséklet:  +15°C és +25°C között 
Tárolási hőmérséklet:   +10°C és +20°C között 
 
Szavatossági idő: 24 hónap  
Szállítási kiszerelés: 400ml (12db/karton) 
Cikkszám: 5300 
 
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak. 

 
 

 
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a 

kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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