
 

 

GOMASTIT 2040 

 
 
 
 
Ταχείας ωρίμανσης, μόνιμα ελαστικό 1-συστατικού σφραγιστικό και 
συγκολλητικό, με βάση MS-υβριδικό 
πολυμερές, ωριμάζει με την υγρασία, ουδέτερου πολυμερισμού, άοσμο, 
βαφόμενο, μεγάλο φάσμα προσκόλλησης. 
 
 

Εφαρμογές:  
 
Επεξεργασία: 
Σε συνδεδεμένα μέταλλα μπορεί να γίνει επιτόπια οξυγονοκόλληση και αμέσως επικάλυψη «νωπό σε 
νωπό» στις περισσότερες επιστρώσεις αυτοκινήτων. Το Gomastit 2040 μπορεί να βαφεί με 
ηλεκτροστατική βαφή και αντέχει για μικρό χρονικό διάστημα κατά την διαδικασία του ψησίματος (πάνω 
από +200° C). Εφαρμόζεται μόνο σε καθαρές, στεγνές, χωρίς λιπαρά επιφάνειες. Το Gomastit 2040 
προσκολλάται σε διάφορα υποστρώματα 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 σκυρόδεμα, προτείνουμε 
γενικά την εφαρμογή του Primer V21. Εκτός αυτού, το Gomastit 2040 είναι κατάλληλο για θερμο 
λακάρισμα βραχυπρόθεσμα έως +200 ° C. 
Καθαρισμός της επιφάνειας: 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνη, λάδια και χωρίς λιπαρά. Καλά 
αποτελέσματα μπορούν να 
επιτευχθούν με οινόπνευμα. 
Ενισχυτικό πρόσφυσης: 
Σε πολλά καθαρά υποστρώματα μπορεί να επιτευχθεί καλή προσκόλληση χωρίς primer. Ωστόσο, θα 
πρέπει πάντα να ελέγχεται, εάν το σκληρυνθέν προϊόν εκτίθεται σε μεγάλες διακυμάνσεις 
θερμοκρασίας ή έχει επαφή με το νερό. Στην περίπτωση αυτή, και με απορροφητικά ή δύσκολα 
υποστρώματα, συνιστούμε πάντα την εφαρμογή του Primer V21 εκ των προτέρων. Σε μη 
απορροφητικά υποστρώματα προτείνουμε την εφαρμογή του Primer V2. 
Επεξεργασία με εργαλεία: 
Συνιστούμε την επεξεργασία των αρμών με διαλύτη και ενδεχομένως χρησιμοποιώντας βοηθητικά 
εργαλεία για τις αρθρώσεις. 
Για μηχανήματα εξαερισμού, κλιματισμό, αρμούς δαπέδων, σύνδεση αρμών σε μέταλλο, σκυρόδεμα, 
διάφορα πλαστικά. 
Ελαστικές συγκολλήσεις καθώς επίσης και σφράγιση ενώσεων και αρμών σε σκαλοπάτια, σε 
αμαξώματα οχημάτων, στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε βαγόνια και στην κατασκευή 
εμπορευματοκιβωτίων, σε μεταλλικές κατασκευές, συσκευές και μηχανολογία, 
ηλεκτρολογία, μηχανήματα εξαερισμού, κλιματισμό και τεχνολογία πλαστικών. Για διάφορες συνδέσεις 
και στεγανοποίηση στην κατασκευή σκαφών. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με 
την στεγανοποίηση καταστρωμάτων στην κατασκευή σκαφών. 
Το Gomastit 2040 είναι κατάλληλο για βαφή πάνω από ένα άλλο υλικό, ή όταν δεν είναι κατάλληλη η 
εφαρμογή ενός σφραγιστικού σιλικόνης. 
Πληροί τις προδιαγραφές ISEGA 30050 U 10 (τομέας τροφίμων) ISO 11600 (σφράγιση αρμών) 
Ασφάλεια εργασίας και περιβάλλοντος:       
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και του περιβάλλοντος μπορείτε να 
βρείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.       
Χημική αντοχή       
καλή: σε νερό, αλειφατικούς διαλύτες, λάδια, γράσα, αραιωμένα ανόργανα οξέα και αλκάλια       



 

 

μέτρια: σε εστέρες, κετόνες και αρωματικές ενώσεις       
μη ανθεκτικό: σε συμπυκνωμένα οξέα και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες       
απόλυτα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες       
Το Gomastit 2040 μπορεί να βάφεται.       
Λόγω της ποικιλίας των βερνικιών και των χρωμάτων στην αγορά προτείνουμε μια προκαταρκτική 
δοκιμή. Χρησιμοποιώντας βαφές με βάση αλκυδικές ρητίνες, μπορούμε να κρατήσουμε τη διαδικασία 
πολυμερισμού σε υψηλό επίπεδο.       
Αν το Gomastit 2040 εφαρμόζεται σε βαμμένο ή επιχρισμένο υπόστρωμα, πρέπει να αφήνεται επαρκής 
χρόνος για το στέγνωμα της βαφής/επιχρίσματος (συνήθως 10 ημέρες).       
Μετά την εφαρμογή, καθαρίζεται με ασετόν και μπορεί να βαφεί – βερνικωθεί οποιαδήποτε ώρα.      
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
 
Σκληρότητα κατά Shore – A (DIN 53505) 43 
Μετά 3 εβδομάδες εφαρμογής σε +23°C / 50% υγρασία 
Συντελεστής επιμήκυνσης 100% ≥ 0,7 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) ≥ 500% 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με +23°C / 50% υγρασία 
Ελαστικότητα - Επαναφορά (DIN EN 27389) > 70% 
σε επιμήκυνση 100% 
Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) ≥ 1.6 N/mm2 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με +23°C / 50% υγρασία 
Κινητικότητα < 25% 
Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm 
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης 20 – 40 λεπτά 
με +23°C / 50% υγρασία 
Χρόνος επεξεργασίας μέγ. 30 λεπτά 
με +23°C / 50% υγρασία 
Τελική σκλήρυνση           μετά 24 ώρες: ≥ 3 mm 
με +23°C/ 50% υγρασία   μετά 48 ώρες: ≥ 4 mm 
Πυκνότητα 1,52 ± 0,05 g/cm3 
με +23°C/ 50% υγρασία 
Μεταβολή όγκου (DIN 52451) ≤ 5% 
Αντοχή σε θερμοκρασία - 40° C έως + 90° C 
Θερμοκρασία εφαρμογής + 5° C έως + 40° C 
Θερμοκρασία υποστρώματος + 5° C έως + 40° C 
Χρώματα λευκό, γκρι, μαύρο ή οποιοδήποτε χρώμα ζητηθεί 
 
Διάρκεια ζωής 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 
Συνθήκες αποθήκευσης σε δροσερό και ξερό περιβάλλον 
Πληροί τις προδιαγραφές ISEGA 30050 U 10 (τομέας τροφίμων) ISO 11600 (σφράγιση αρμών) 
 


