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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

Pipe Plug 

Jednosložková, polyuretanová pryskyřice s urychlovačem 

k utěsnění průniků vody 

 

Popis 

Speciální sada složená z jednosložkové polyuretanové pryskyřice 
s urychlovačem, ochranných rukavic a pytle s polyesterovými vlákny 
k utěsnění průniku vody skrz trubky, přivaděče drátů, přivaděčů kabelů atd. 
V nevytvrzeném stavu je jednosložková pryskyřicová zálivka tmavě hnědá, 
nehořlavá tekutina. Jakmile je výrobek smíchán, a po nasáknutí vodou, 
nabobtná se do pevné uzavřené polyuretanové pěny. 

 

Výhody 

• nehořlavý, bez rozpouštědla  

• jednoduchý na aplikaci: všechny složky v jedné sadě 

• vytvrzená pěna je odolná proti většině organických rozpouštědel, slabým 
kyselinám, alkaloidům a mikroorganismům 

 

Typické 
aplikace 

• navržen k zastavení vodního průniku skrz trubky, přivaděče drátů, kabelů 

 

Příprava 
povrchu 

Připravte díru nebo otvor, který bude vyplněn tak, že odstraníte všechen 
prach a volné částice, buď stlačeným vzduchem, nebo vodou. Pokud je to 
možné, vložte do zadního konce trubky koncovku, aby se udržela roztažnost 
vycpávky a hustota pěny. Eventuálně rozdělte/ roztáhněte kabely, aby se 
zajistilo proniknutí rozpínavé ucpávky. 

 

Aplikace 

• odstraňte velkou plechovku z krabice 

• nasaďte si rukavice 

• vylijte obsah malé plastové lahve s urychlovačem do velké plechovky 

s pryskyřicí 

• pečlivě protřepte 

• vylijte namíchanou pryskyřici přes polyesterová vlákna, která jsou stále 

v pytli 

• pečlivě prohnětejte (promíchejte rukama) směs a tím nasáknou vlákna 

• směs je dostatečně prohnětena, pokud má směs homogenní barvu 

• vyndejte namíchané chomáče/ucpávky z vláken z pytle a aktivujte 

ucpávku ponořením do vody, vycpávka musí být dobře nasáknuta, abyste 

dosáhli dobré aktivace  

• vložte vycpávku do otvoru jak jen to je možné, ihned po nasáknutí 

• po dostatečně dlouhou dobu vynaložte tlak, abyste získali hustou a 
uzavřenou pěnu 
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TECHNICKÝ LIST 

Pipe Plug 

Jednosložková, polyuretanová pryskyřice s urychlovačem 

k utěsnění průniků vody 

Spotřeba 

1 sada nabobtná do pětinásobku v objemu (60 až 90 sekund při 21ºC). 

Celková sada Pipe Plug je dostačující k ucpání trubky o průměru 10 cm a 

délky 70 cm. 

Pro větší trubky, bude potřeba více sad. 
 

Technické 
informace 

Vlastnost Hodnota Zkouška 

Roztažná kapacita po 

aktivaci 

až do 5 násobku 

původního objemu 
DNC zkouška 

 

Vzhled 

Bílá polyesterová vlákna. 

Tmavě hnědá polyuretanová pryskyřice. 

Černý průhledný urychlovač. 
 

Balení 

0,5 kg sada 
Kartónová krabice (35 x 25 x 24cm) obsahující: 

- složka A: velká plechovka s 450 g pryskyřice 

- složka B: malá plastová láhev s 21 g katalyzátoru 

- 28 g polyesterových chomáčů vláken 

- 1 pár rukavic 
 

Skladování 

Pipe Plug je citlivý na vlhkost a musí být skladován v původních baleních 

v suchu.  

Teplota skladování musí být mezi 5 ºC a 30 ºC.  

Záruční doba: 12 měsíců 
 

Ochrana 
zdraví 

Pipe Plug pryskyřice je klasifikována jako škodlivá. 

Pipe Plug urychlovač je klasifikován jako korozní. 

Vždy používejte ochranné rukavice a dostatečné ochranné oblečení, jako 

jsou ochranné brýle a pracovní kombinézy. 

Pro více informací čtěte bezpečnostní listy výrobků. 
 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


