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Mycoflex 251 
Однокомпонентний універсальний праймер для шовних 
герметиків 

Характеристики продукту 

• Однокомпонентна універсальна грунтовка на основі поліуретану  

Сфери застосування 

• Готова до використання грунтовка для герметизації швів герметиками Mycoflex пористих основ 

Застосування

Нанесення 
Mycoflex 251 є готовим до використання 
праймером, який наноситься м'яким пензлем 
на пористі основи перед герметизацією швів 
герметиками. Контактні поверхні мають бути 
несними, сухими та вільними від пилу, масла, 
бруду та інших забруднювачів. Грунтовка 
повинна як слід просочитись в поверхню 
фланків шву. Ми рекомендуємо захистити 
краї фасадної поверхні шву малярною 
стрічкою та видалити її відразу після 
загладжування герметика в шов. Витрата 
грунтовки залежить від пористості основи. 
Час підсихання грунтовки до нанесення 
герметику складає мінімум 1 годину та 
максимум 6 годин за температури повітря та 
конструкції +20С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В разі перевищення зазначеного часу основа 
має бути оброблена грунтовкою повторно. За 
температур нижче за +10 С мінімальний час 
підсихання грунтовки має бути збільшений до, 
як мінімум 2-х годин.    
 
Порада 
Кожна банка містить невелику кількість 
молекулярного твердого залишку ( маленькі 
коричневі зерна). Переконайтесь, щоб ці 
зерна не були нанесені на поверхню основи 
під час її грунтування.  
 
Безпека 
Будь-ласка візьміть до уваги поради щодо 
техніки безпеки під час роботи з матеріалом, 
які містяться на упаковці та листі безпеки. 
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Технічні дані Mycoflex 251 

Характеристики Од. виміру Значення* Коментарі 

Базовий компонент 
- - Поліуретан, твердне під 

дією вологості повітря 

Щільність кг/дм
3
 ≈ 0,9 - 

В’язкість 
мПа·с ≈ 30 +23С та 50% відносної 

вологості 

Витрата г/м2 80-120 Сильно залежить від 
пористості основи 

Вміст твердої частки % ≈ 24,5  

Час "підсихання" 
год. 1-6 +20 С та 50% відносної 

вологості 

Мінімальна робоча 
температура 

°С +8… +30 
температура повітря, 
конструкції і матеріалу 

 
 

Характеристики продукту Mycoflex 251 

Очищувач 
MC-Verdünnung PU 
Вода та очищувачі на основі води не можуть бути використані 
ні за яких обставин. 

Колір Жовтувато-прозорий 

Тара 1 літрова банка В коробці по 3 шт.  

Зберігання 
Можна зберігати в оригінальній нерозпечатаній упаковці за 
температури +5°С - +25°С в сухому місці не менше одного 
року. Такі самі вимоги чинні і для транспортування. 

Утилізація Упаковка повинна бути повністю пуста 

EU регуляція: 2004/42 
(Decopaint standart) 

RL2004/42/EG All/j(750 g/l) < 750 g/l VOC 

 

 
Поради щодо безпеки 
Будь ласка, зверніть увагу на інформацію з техніки безпеки та вказівки на упаковці і листах 
безпеки. GISCODE: PU 50 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Інформація в цій технічній карті, заснована на нашому досвіді і на найбільш достовірній 
інформації. Однак це не є керівництво з використання. В кожному конкретному випадку необхідно 
враховувати особливості будівельного майданчика, мету застосування та специфіку місцевих умов. 
Наші дані відносяться до загальноприйнятих інженерних правил, які повинні дотримуватися під час 
застосування. Таким чином, ми несемо відповідальність за правильність цих даних в рамках наших 
умов продажу, поставки і сервісу. Рекомендації наших спеціалістів, які відрізняються від даних, 
вказаних в цій технічній карті, обов’язкові тільки, якщо надані в письмовій формі. Загальноприйняті 
технічні правила повинні дотримуватись постійно. 
 
Видання 02/14. Деякі технічні зміни були внесені в цей друкований носій. Попередні видання є 
недійсними і більше не можуть використовуватись. При виданні нової технічно переглянутої 
редакції, це видання стає недійсним. 


