
 

 

GOMASTIT 2017 
 
Γενικό, ελαστικό, 1-συστατικού σφραγιστικό, με βάση MS-υβριδικό πολυμερές 
για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε απορροφητικά και 
μη απορροφητικά υποστρώματα. Απόλυτα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, 
ωριμάζει με την υγρασία, χωρίς σιλικόνη, ουδέτερου πολυμερισμού, πολύ 
χαμηλής εκπομπής, άοσμο, μεγάλο φάσμα προσκολλήσεων (πληροί το 
πρότυπο EMICODE EC1R). 
Διατίθεται σε 12 διαφορετικά χρώματα. 
 

Εφαρμογές:  
 
Για αρμούς διαστολής και αρμούς σε δομικά στοιχεία στον τομέα των κατασκευών. Για σύνδεση αρμών 
σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασβεστοκονίαμα, ξύλο, μέταλλο, διάφορα πλαστικά κλπ., σφράγιση αρμών 
σε υδραυλικές εγκαταστάσεις. Το Gomastit 2017 είναι κατάλληλο για επάλειψη πάνω από ένα άλλο 
υλικό, ή όταν δεν είναι κατάλληλη η εφαρμογή ενός σφραγιστικού σιλικόνης. Δεν είναι κατάλληλο για 
χρήση σε ταινίες επικάλυψης χαλκού. 
Το Gomastit 2017 προσκολλάται σε πολλά υποστρώματα όπως λουστραρισμένο ξύλο, μέταλλα και 
διάφορα πλαστικά χωρίς primer. Στην περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας ή επαφής 
με νερό, οι απαιτήσεις προσκόλλησης είναι υψηλές. Γι’ αυτό προτείνουμε την εφαρμογή του Primer V2 
σε μη απορροφητικά υποστρώματα. Σε απορροφητικά υποστρώματα, όπως για παράδειγμα για το 
σκυρόδεμα, προτείνουμε γενικά την εφαρμογή του Primer V21. Συνιστούμε να εκτελούνται 
προκαταρκτικές δοκιμές. 
Το Gomastit 2017 δεν είναι επίσης κατάλληλο για τη σφράγιση φυσικών πετρών. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, προτείνουμε το Gomastit 407. 
 
 
Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασβεστοκονίαμα, ξύλο, μέταλλο, διάφορα πλαστικά κλπ., σφράγιση αρμών σε 
υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
Πληροί τις προδιαγραφές Emicode EC1R ISO 11600 F20 LM 
Ασφάλεια εργασίας και περιβάλλοντος: 
Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχει υποχρέωση επισήμανσης. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια της εργασίας 
και του περιβάλλοντος μπορείτε να βρείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
 
Σκληρότητα κατά Shore – A (DIN 53505)  20 ± 2 
Μετά 3 εβδομάδες εφαρμογής σε +23°C / 50% υγρασία 
Συντελεστής επιμήκυνσης 100% ≤ 0,4 Ν/mm2 
και 23°C (DIN 53504 S2) 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με +23°C / 50% υγρασία 
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) ≥ 600% 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με +23°C / 50% υγρασία 
Ελαστικότητα - Επαναφορά (DIN EN ISO 7389) > 60% 
σε επιμήκυνση 60% 
Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) ≥ 0.7 N/mm2 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με 23°C / 50% υγρασία 
Κινητικότητα 25% 
Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm 
Χρόνος επεξεργασίας περίπου 15 λεπτά 
με +23°C / 50% υγρασία 
Τελική σκλήρυνση μετά 24 ώρες: ≥ 2 mm 
με +23°C / 50% υγρασία μετά 48 ώρες: ≥ 3 mm 



 

 

Πυκνότητα 1,51 ± 0,05 g/cm3 
με +23°C / 50% υγρασία 
Μεταβολή όγκου (DIN 52451) ≤ 3% 
Αντοχή σε θερμοκρασία - 40° C έως + 90° C 
Θερμοκρασία εφαρμογής + 5° C έως + 40° C 
Θερμοκρασία υποστρώματος + 5° C έως + 40° C 
Διάρκεια ζωής 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε ιδανική συσκευασία 
 
Συνθήκες αποθήκευσης σε δροσερό και ξερό περιβάλλον 
Πληροί τις προδιαγραφές Emicode EC1R & ISO 11600 F20 LM 
 


