
 

 

GOMASTIT 402 
 
 

 
Ελαστικό 1-συστατικού σφραγιστικό σιλικόνης, ωριμάζει με την υγρασία, με όξινο 
σύστημα ωρίμανσης, απόλυτα ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες. 
Προϊόν σχεδιασμένο για σφραγίσεις μεταλλικών παραθύρων, κατασκευή ενυδρείων 
χωρίς πλαίσια. 
 

Εφαρμογές:  
 
Για τη σφράγιση μεταλλικών παραθύρων, τη σφράγιση τομών σε γυαλί, για όλα τα είδη μεταλλικών και 
γυάλινων στοιχείων. Για συγκόλληση ενυδρείων χωρίς πλαίσιο. Το Gomastit 402 δεν είναι κατάλληλο 
για αρμούς σκυροδέματος, μη σιδηρούχα μέταλλα και γαλβανισμένο σίδηρο. 
Επεξεργασία: 
Οι προϋποθέσεις για μια εξαιρετική σφράγιση είναι οι σωστές διαστάσεις των αρμών και μία 
προκαταρκτική δοκιμή των υλικών συγκόλλησης. Για την ενίσχυση της πρόσφυσης, πρέπει τα 
υποστρώματα να είναι καθαρά, χωρίς λιπαρά και με τέλεια δομή. Το Gomastit 402 προσκολλάται σε 
πολλά υποστρώματα όπως γυαλί, μέταλλα (εκτός από τα μη-σιδηρούχα μέταλλα) και διάφορα 
πλαστικά χωρίς primer. 
Μέταλλο, γυαλί και διάφορα πλαστικά. 
Εκτός από τα μη-σιδηρούχα μέταλλα. 
Πρότυπο κατάταξης SIA V 274 A3, R5, W3, M3, S3, V3 
Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4102 κλάση Β2 DIN 18545 E 
Καθαρισμός της επιφάνειας: 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνη, λάδια και χωρίς λιπαρά. Καλά 
αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με οινόπνευμα. 
Primer: 
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. 
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 402 δεν πρέπει να βάφεται. 
 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
 
Σκληρότητα κατά Shore – A (DIN 53505) 18 ± 2 
Μετά 3 εβδομάδες εφαρμογής σε +23°C / 50% υγρασία 
Συντελεστής επιμήκυνσης 100% περίπου 0,25 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) > 1000% 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με 23°C / 50% υγρασία 



 

 

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) > 1,5 Ν/mm2 
7 ημέρες μετά την εφαρμογή με 23°C / 50% υγρασία 
Ελαστικότητα - Επαναφορά (DIN EN 27389) > 90% σε επιμήκυνση 100% 
Κινητικότητα 25% 
Συνοχή (DIN ISO 7390) δεν κάνει κοιλιά σε αρμούς έως και 40mm πλάτος 
Χρόνος επεξεργασίας 10 – 15 λεπτά με 23°C / 50% υγρασία 
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης 10 – 20 λεπτά με 23°C / 50% υγρασία 
Τελική σκλήρυνση μετά 24 ώρες: 3,0 mm με 23°C / 50% υγρασία μετά 48 ώρες: > 3,5 mm 
Πυκνότητα διάφανο 1,03 ± 0,03 g/cm3 με 23°C / 50% υγρασία 
Μεταβολή όγκου (DIN ΕΝ ISO 10563) περίπου 3% 
Αντοχή σε θερμοκρασία - 40° C έως + 150° C 
Θερμοκρασία εφαρμογής + 5° C έως + 40° C 
Θερμοκρασία υποστρώματος + 5° C έως + 40° C 
Διάρκεια ζωής 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 
Συνθήκες αποθήκευσης σε δροσερό και ξερό περιβάλλον 
Πρότυπο κατάταξης SIA V 274 A3, R5, W3, M3, S3, V3 
Πληροί τις προδιαγραφές DIN 4102 κλάση Β2 DIN 18545 E 
 


