
Karta techniczna

P 83 Poliuretanowy środek klejąco-uszczelniający

OTTOCOLL®
P 83

Właściwości: - 1-komponentowy poliuretanowy środek klejąco-uszczelniający
- Twardnieje praktycznie bez kurczenia się i nie pieni się
- Elastyczny i kompensujący naprężenie
- Niekorozyjny
- Nie zawiera silikonu
- Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452
- Po utwardzeniu może być szlifowany i malowany
- Ekstremalnie wysoka odporność na obciążenie uderzeniowe i udarowe oraz wytrzymałość na

oddzieranie
- Odporny na wodę, wodę morską, słabe kwasy i ługi, środki czyszczące rozpuszczalne w wodzie
- Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy uwzględnić informacje zawarte w karcie

charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań: - Klejenie i uszczelnianie kompensujące drgania i ruchy
- Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów, konstrukcji metalowych i budowy

urządzeń, budowy statków

Normy i badania: - Deklaracja braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu z żywnością (ISEGA Forschungs- und
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

- Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 25.

Wskazówki szczególne: Przed zastosowaniem produktu użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że tworzywa/materiały w
obszarze styku tolerowane są z produktem i między sobą i nie szkodzą sobie, ani nie zmieniają się (np.
nie zabarwiają się). W przypadku tworzyw/materiałów, które następnie przetwarzane są w obszarze
produktu, użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszego wyjaśnienia, że ich składniki bądź opary nie
mogą doprowadzić do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie potrzeby użytkownik
zobowiązany jest skonsultować się z odpowiednim producentem tworzyw/materiałów.
Zapewniona musi być wzajemna tolerancja farb, lakierów, tworzyw sztucznych i innych materiałów
powłokowych ze środkiem klejąco-uszczelniającym.
Nieodpory lub tylko bardzo krótkotrwale odporny na rozpuszczalniki i kwasy organiczne, stężone ługi i
kwasy mineralne, rozcieńczalniki do farb i lakierów.
Wiążąca opinia dotycząca odporności wymaga sprawdzenia odpowiednio dla danego obiektu.
Zgodnie z odnośnymi normami elastyczne materiały uszczelniające spoiny zasadniczo nie powinny być
malowane na całej powierzchni, ponieważ w przypadku naprężeń i ruchów mogą wystąpić pęknięcia
powłok malarskich, które w przeciwieństwie do materiału uszczelniającego nie są elastyczne.
Utwardzanie zależne jest od grubości nałożonej warstwy, temperatury i wilgotności powietrza. W
przypadku temperatur poniżej +5 °C utwardzenie znacznie się opóźnia.
W przypadku narażenia na promieniowanie UV nie można wykluczyć zmian zabarwienia.
Nie nadaje się do klejenia szkład, polietylenu (PE), polipropylenu (PP), poliamidu (PA),
policzterofluoroetylenu (PCFE), podłoży bitumicznych, woskowatych lub oleistych itp.

Dane techniczne: Czas kożuszenia przy 23 °C, 50 % WWP ok. 50 minut
Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C / 50 % WWP ok. 2 - 3 mm
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Temperatura obróbki +5 °C do +35 °C
Lepkość (23 °C) pastowaty; stabilny
Gęstość w temp. 23 °C ok. 1,3 g/cm³
Twardość A wg Shore'a (DIN 53 505) ok. 40
Dopuszczalne odkształcenie całkowite 15 %
Wartość naprężenia przy rozciąganiu przy 100 % (DIN 53 504, S3A) ok. 0,7 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53 504, S3A) ok. 3,0 N/mm²
Zdolność przywracania (ISO 7389) ok. 70 %
Odporność na temperaturę -40 °C do +80 °C
Stabilność składowania przy 23 °C / 50 % WWP dla wkładu / torebki 12 miesięcy
Wartości te nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji. Przed sporządzeniem specyfikacji
proszę zwrócić się do OTTO-CHEMIE.

Obróbka wstępna: Powierzchnie mocowania muszą być oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, jak środki
antyadhezyjne, środki konserwujące, smar, olej, kurz, woda, stare środki klejąco-uszczelniające i inne
materiały mające negatywny wpływ na przyczepność, usunięte. Czyszczenie podłoży nieporowatych:
Czyszczenie środkiem czyszczącym OTTO Cleaner T (czas otwarty ok. 1 minuty) i czystą, niestrzępiącą
się ściereczką. Czyszczenie podłoży porowatych: Oczyścić powierzchnie mechanicznie z luźnych
cząstek, np. za pomocą szczotki stalowej lub ściernicy.
Powierzchnie mocowania muszą być czyste, wolne od pyłu, odtłuszczone i wytrzymałe.

Tabela środków
gruntujących:

Wymagania w stosunku do elastycznych uszczelnień i spoin klejowych zależne są od wpływów
zewnętrznych. Ekstremalne wahania temperatur, siły rozciągające i ścinające, cykliczny kontakt z wodą
itd. stawiają wysokie wymagania w stosunku do połączenia klejowego. Z tego powodu konieczne jest
zastosowanie wymienionych substancji podkładowych. Dla uzyskania możliwie najbardziej obciążalnego
połączenia na niepowlekanych metalach zalecamy oszlifowanie powierzchni mocowania włókniną
ścierną, oczyszczenie jej OTTO Cleaner T lub OTTO Cleanprimer 1226 i pokrycie substancją
podkładową OTTO Primer 1225.

Aluminium polerowane 1225
Aluminium eloksalowane 1225
Aluminium, powlekane proszkowo 1226 / T
Beton 1225
Stal szlachetna 1225
Cement włóknisty 1225
Twardy PCW 1227
Cynk, ocynkowane żelazo 1225

Wskazówki dotyczące
zastosowania:

Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania użytkownik zobowiązany
jest zawsze do przeprowadzenia próbnej obróbki i zastosowania.
Konkretna data przydatności do użycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi być przestrzegana.
Zalecamy przechowywanie naszych produktów w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu
suchym (< 60 % WWP), w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Jeżeli produkty składowane i/lub
transportowane są przez dłuższe okresy (kilka tygodni) przy wyższej temperaturze / wilgotności
powietrza, nie można wykluczyć skrócenia okresu trwałości bądź zmiany właściwości materiału.

Forma dostawy: Rodzaj opakowania dostępny z magazynu proszę zaczerpnąć z aktualnego zbiorczego katalogu
wyrobów budowlanych.

Opakowanie Opakowanie jednostkoweSztuk na palecie
580 ml torebka z folii aluminiowej 20 600
310 ml wkład aluminiowy 20 1200

Kolory: C02 szary C01 biały
C04 czarny

Wskazówki dotyczące Proszę przestrzegać Karty charakterystyki preparatu WE.

Karta techniczna OTTOCOLL® P 83
Strona 2
Wersja: 17 / 2pl (01.08.2012, 10:23 godzina)

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstraße 14 · D-83413 Fridolfing
Tel..:+49 8684-908-0 · Fax: +49 8684-12-60
E-mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de



Utylizacja: Wskazówki dotyczące usuwania odpadów patrz Karta charakterystyki preparatu WE.

Odpowiedzialność za
wady:

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym druku bazują na aktualnej wiedzy technicznej i
doświadczeniach. Ze względu na mnogość możliwych wpływów podczas obróbki i stosowania nie
zwalniają one użytkownika od przeprowadzenia własnych badań i prób. Informacje zawarte w
niniejszym druku i oświadczenia firmy Otto-Chemie związane z tym drukiem nie stanowią przejęcia
gwarancji. Oświadczenia dotyczące gwarancji wymagają dla swej skuteczności oddzielnego wyraźnego
oświadczenia firmy Otto-Chemie na piśmie. Właściwości podane w tej karcie danych obszernie i
ostatecznie ustalają właściwości przedmiotu dostawy. Propozycje zastosowania nie uzasadniają
przyrzeczenia przydatności dla zalecanego celu zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do
dopasowania produktu do postępu technicznego i nowych opracowań. Jesteśmy do dyspozycji w
przypadku zapytań, również dotyczących ewentualnych specjalnych problemów związanych z
zastosowaniami. Jeżeli zastosowanie, w którym wykorzystywane są nasze produkty, podlega
obowiązkowi uzyskania urzędowego zezwolenia, odpowiedzialnym za uzyskanie tych zezwoleń jest
użytkownik. Nasze zalecenia nie zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia i, jeśli to konieczne,
wyjaśnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych
Ogólnych Warunków Handlowych, w szczególności również w odniesieniu do ewentualnej
odpowiedzialności za wady. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie internetowej
http://www.otto-chemie.de
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