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AMPUR PU 1K 50 

Firma PPHU AMPUR Piotr Mundzia - gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie aplikacji warunki klimatyczno-robocze oraz 

sposób ich przygotowania i aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma AMPUR nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za efekt uzyskany przez Aplikatura na Placu Budowy. Wszystkie materiały mogą być stosowane 

jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu. Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do 

sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań - należy konsultować problem z naszymi przedstawicielami. Powyższy dokument traci ważność z chwilą 

ukazania się nowego wydania. Data wydania: 27.11..2018 r. 
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Opis produktu: Jednoskładnikowa, tiksotropowana i szybkowiążąca masa uszczelniająco-klejąca na bazie modyfikowanego 

prepolimeru poliuretanowego. Utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z otoczenia tworząc trwale 

półelastyczną i obojętną dla środowiska spoinę.   

 

Zastosowanie: Ampur PU 1K 50 służy jako uniwersalny uszczelniacz i klej montażowy w budownictwie.                               

W szczególności  stosuje się go do szybkiego montażu i uszczelniania różnego rodzaju elementów 

drewnianych, kamiennych, betonowych, żelbetowych, ceramicznych, polimerycznych, szklanych i 

metalowych.   

   

Właściwości: - wysoka przyczepność do większości materiałów budowalanych 

   - duża tolerancja na wilgoć w podłożu i klejonych powierzchniach, 

- łatwość aplikacji ( przy pomocy standardowego pistoletu ), 

- doskonała zwilżalność i wnikanie w mineralne podłoża  

- wysokie odporności chemiczne, termiczne i mechaniczne 

 

Podłoże: podłoże wolne od obcych i niezwiązanych zanieczyszczeń, w razie potrzeby odtłuścić 

 

Dane techniczne: Parametr   

   Baza    poliuretanowa 

   Postać    tiksotropowa pasta 

   Kolor    jasnoszary, lub wg uzgodnień i etykiety 

Gęstość:    1,15 ± 0,10 g/cm3 

   Twardość ( Shor’a A )  45 ± 5 

   Wytrzymałość na rozciąganie min. 2,5 MPa 

   Wydłużenie do zerwania  min. 600 % 

Czas przetwarzania spoiny  * ok. 10 minut 

Czas tworzenia skórki *  ok. 0,5 godz. 

   Utwardzanie    ok. 2 godz. 

   Pełne usieciowanie *  24 godziny 

   Wzrost objętości w reakcji z wodą ok. 300 % 

   Temperatura zapłonu  powyżej 130 C 

   Odporność termiczna  od -30 do + 80 C 

   Odporność na środowisko wodne bardzo dobra 

   Odporność na środowisko kwaśne średnia 

• Temperatura 23,5 C, wilgotność powietrza 65 % 

   

Opakowanie: kartusz 310 ml lub „kiełbaska” 600 ml pakowane w kartony  

 

Gwarancja: W temperaturze od +5 - + 25 C , w oryginalnym opakowaniu - 12 miesięcy od daty produkcji  

 

Czyszczenie: Zabrudzenia po nieutwardzonym składniku przy pomocy rozcieńczalników organicznych  

np. Octan Butylu, Ksylen, Aceton. 

Utwardzone zabrudzenia można usuwać jedynie mechanicznie. 

 


