
 

 

GOMASTIT 2025 
 
 
 

 
Eλαστικό, 1-συστατικού σφραγιστικό, πολύ χαμηλής συστολής, με βάση MS-
υβριδικό πολυμερές για εφαρμογή σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε 
απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα. Ωριμάζει με την υγρασία, 
ουδέτερου πολυμερισμού, χωρίς σιλικόνη, άοσμο, μεγάλο φάσμα υλικών 
κόλλησης. 
 
 

Εφαρμογές:  
 
Για αρμούς σε παρκέ και ξύλινες κατασκευές, σύνδεση αρμών κάθε τύπου. Το Gomastit 2025 μπορεί 
να τριφτεί μετά από 3-5 ημέρες και μπορεί να λουστραριστεί τέλεια με τα περισσότερα υλικά για παρκέ. 
Το Gomastit 2025 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 και για τη σφράγιση φυσικών πετρών. Σ’ 
αυτή την περίπτωση, προτείνουμε το Gomastit 407. 
Ξύλο, υλικά για παρκέ. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
 
Σκληρότητα κατά Shore – A (DIN 53505) 42 
Μετά 3 εβδομάδες εφαρμογής σε +23°C / 50% υγρασία 
Συντελεστής επιμήκυνσης 100% ≥ 0,6 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) ≥ 450% 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με 23°C / 50% υγρασία 
Ελαστικότητα - Επαναφορά (DIN EN ISO 7389) > 60% 
σε επιμήκυνση 100% 
Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) ≥ 1.5 N/mm2 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με 23°C / 50% υγρασία 
Κινητικότητα 20% 
Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm 
Χρόνος επεξεργασίας μέγ. 20 λεπτά 
με 23°C / 50% υγρασία 
Τελική σκλήρυνση μετά 24 ώρες: 2,5 mm 
με 23°C / 50% υγρασία μετά 48 ώρες: 3,5 mm 
Πυκνότητα 1,46 ± 0,05 g/cm3 
με 23°C / 50% υγρασία 
Μεταβολή όγκου (DIN EN ISO 10563) ≤ 2% 
Αντοχή σε θερμοκρασία - 40° C έως + 90° C 
Θερμοκρασία εφαρμογής + 5° C έως + 40° C 
Θερμοκρασία υποστρώματος + 5° C έως + 40° C 
Χρώματα ανοιχτό βελανιδί, πεύκο, οξιά, σκούρο 
βελανιδί, κερασιά, καφέ, μαύρο ή οποιοδήποτε χρώμα ζητηθεί 
Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml σε κουτιά των 12 τεμαχίων 
ή οποιαδήποτε συσκευασία ζητηθεί 
Διάρκεια ζωής 18 μήνες από την ημερομηνία 
 
Συνθήκες αποθήκευσης σε δροσερό και ξερό περιβάλλον 
Πληροί τις προδιαγραφές κ. A 
 


