
 

 

 

 

Техническа характеристика  

FLEX PU-2K  

 

 

Двукомпонентен, полиуретанов пълнител за фуги 
 
 

Описание 
 
FLEX PU-2K е двукомпонентен пълнител за 
фуги на база на полиуретанови смоли. 
След смесване, двата компонента се 
вулканизират и образуват еластична и 
еднородна смес.  
Пълнителя притежава отлична UV 
устойчивост и топлоустойчивост (съдържа 
UV стабилизатори и антиоксиданти).   
Предлагат се два вида: 

 FLEX PU-2KV  
за вертикални повърхности. 

 FLEX PU-2KH  
за хоризонтални повърхности. 
 

Области на приложение 
 
FLEX PU-2K се използва за запечатване на 
вертикални хоризонтални фуги върху 
жилищни и промишлени сгради, и 
хидросъоръжения (канали за иригация и 
водоснабдяване, резервоари и т.н.) 
 

Технически характеристики 
 
Несвързал пълнител   

Плътност при +230C : 1,45 g/cm³ 

Температура на:                           
полагане  от +50C до +350C 

Живот на сместа: 25-60 min  

Време на                                   
вулканизация: 1-2 дни  

Свързал пълнител   
FLEX PU-2KV: 
Якост на опън при 100% удължение   
(DIN EN 28339): 20 Ν/cm2 

Якост на опън до разрушаване               
(DIN EN 28339): 45 Ν/cm2 

Удължение до разрушаване               
(DIN EN 28339): 450%  

 

 

Твърдост (Shore A): 18  

Капацитет на                                          
движение: +/-25% 

Възстановяване след                                  
100% удължение: 90% 

 

FLEX PU-2KH: 

Якост на опън при 100% удължение   
(DIN EN 28339):  15 Ν/cm2 

Якост на опън до разрушаване               
(DIN EN 28339): 35 Ν/cm2 

Удължение до разрушаване               
(DIN EN 28339):      400% 

Твърдост (Shore A): 14 

Капацитет на                                          
движение: +/-25% 

Възстановяване след                                  
100% удължение:           90% 
 

Указания за употреба 

1. Подготовка на основата 

 Очакваната най-голяма работна 
деформация на фугата, която зависи от 
дължината на структурните елементи, 
коефициента на разширение на 
основата и очакваната най-висока 
температура през годината, не трябва 
да надвишава 25-30% от 
първоначалната широчина. Препоръчва 
се широчината на фугата да не е по-
малка от 1-1,5 cm и по-голяма от 5 cm, 
въпреки че е възможно материала да 
се използва и при фуги с широчина до 8 
cm. Дълбочината на запечатване може 
да е до 50% от широчината на фугата, 
но не по-малко от 1,5 cm.  

 Стените на фугата трябва да се 
почистят цялостно със въздух под 
налягане от прах, нестабилни частици и 
т.н. 

 Когато е необходимо стените на фугата 
се грундират с грунд PRIMER-PU 100 за 
да се подобри адхезията на пълнителя. 

 



 

 

 

 
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 
 

 

 

 

 
 
 

 Дълбочината на запълване на фугата 
се регулира с CELLUFIL (експандирано 
полиетиленово въже), като по този 
начин се избягва адхезията на 
пълнителя към дъното на фугата, което 
му позволява да следва движенията на 
фугата (разширяване/свиване). 

 
2. Полагане  

 Двата компонента, които са пакетирани 
в точно определено съотношение, се 
смесват с подходящ миксер до 
образуване на хомогенна смес. Тъй 
като двата компонента са с различен 
цвят  

 (А: бял – В: черен) смесването на 
компонентите може да се проследи 
визуално (смесването е завършено 
когато се образува смес с равномерен 
сив цвят, без тъмни или светли петна, 
линии и т.н.). 

 Смесеният запечатващ пълнител се 
полага във фугата чрез специален 
пистолет или шпакла (при малки 
поправки). 

 Повърхността на пресният пълнител се 
заравнява с шпакла така че да се 
образува лека вдлъбнатина. 

 

Разход 
 
1,45 kg/l обем фуга. 
 

Опаковка 
 
FLEX PU- се предлага в опаковки от 5kg 
(А+В), като двата компонента с в точно 
определено съотношение. 
  

Срок на годност – Съхранение  
 
Срок на годност 9 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на места 
защитени от влага и ниски температури. 
 
 

 
 
 

Забележки 
 
Продукта не трябва да се полага при 
влажни условия (дъжд, мъгла и т.н.), както 
и при температури под +5°С и над + 35°С.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


