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SOUDASEAL 240 FC 

 
Date tehnice: 
Baza: MS Polimer® 
Consistență: Pastă 
Sistem de uscare: Umiditate atmosferică 

Timp de formare peliculă: Cca. 10 minute (20̊ C/65 % umiditate 
relativă)   

Viteza de uscare: 2- 3 mm/24 h (20̊ C/65 % umiditate 
relativă) 

Duritate (DIN 53505): 40 ± 5 Shore A 
Densitate (DIN 53479): 1,67 g/ml 
Revenire elastică (ISO 7389): > 75 % 
Rezistență termică: -40 ̊C...+ 90 ̊C după uscare 
Deformare maximă: ± 20 % 
Modul de elasticitate (DIN 53504): 0,75 N/mm2 
Tensiune maximă (DIN 53504): 1,80 N/mm2 
Alungirea la rupere (DIN 53504): 750 % 
Rezistența la forfecare 
Strat suport 
Grosime cordon de lipire 
Viteza de despărțire a cleștilor 

0,9 N/mm2 
AlMgSi1 
2 mm 
10 mm/min 

 
Descriere: SOUDASEAL 240 FC este un adeziv/etanșant monocomponent, pe bază de 
MS-Polymer®, de calitate ridicată, cu putere mare de lipire. Este neutru din punct de vedere 
chimic și elastic. 
 
Caracteristici:  
• Aderență foarte bună pe aproape toate tipurile de suprafețe, chiar și pe cele ușor umede,   
• Material flexibil elastic – permite mișcări de ± 20 %,  
• Aplicare facilă, chiar și în situații adverse,  
• Fără formare de bule în material (în cazul aplicațiilor la temperaturi și umiditate ridicată), 
• Foarte ușor de aplicat și de finisat, 
• Extrudabilitate foarte bună chiar și la temperaturi scăzute, 
• Cu stabilitate a culorilor și rezistență la UV, 
• Avantaj ecologic – fără izicianați, solvenți, halogene și acizi, 
• Considerații minime din punct de vedere al sănătății și a securității la utilizare, 
• Poate fi finisat cu toate vopselele diluabile cu apă, și cu multe alte sisteme (după o testare 

prealabilă).  
 
Aplicații: 
- Sigilări/Lipiri în industria construcțiilor 
- Sigilarea rosturilor de pardoseli și a rosturilor dinamice din pereți (cu mișcări reduse) 
- Lipirea structurală a aplicațiilor supuse la vibrații 
- Rosturi de îmbinare la asamblările cu table, sigilarea sistemelor de aer condiționat 
- Poate fi utilizat și în domenii umede 
- Lipirea sticlei securizate  
- Asamblări lipite în caroserii de mașini, autobuze, vagoane, remorci pentru camping și 
containere 
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Adeziune:  
SOUDASEAL 240 FC dispune de o aderență excelentă pe aproape toate tipurile de straturi 
suport. SOUDASEAL 240 FC a fost testat pe următoarele suprafețe metalice: oțel, AlMgSi1, 
alamă, oțel zincat la rece (elevtrolitic), AlCuMg1, oțel galvanizat la cald, AlMg3 și oțel 
ST1403. 
Materialele sintetice ce au fost testate includ: polistiren, policarbonat (Makrolon®), PVC, 
ABS, poliamidă, PMMA, poliester sau rășină epoxidică armată cu fibre de sticlă. 
În cursul procesului de fabricație pentru obținerea materialelor sintetice se utilizează des 
substanțe separatoare, de protecție și alți adjuvanți. Aceste substanțe trebuie îndepărtate 
înainte de lipire. Pentru obținerea unei aderențe optime se recomandă utilizarea 
Activatorului de suprafețe. 
NOTĂ: lipirea materialelor sintetice, cum ar fi PMMA (Plexiglass®), policarbonatul (de ex. 
Makrolon®, sau Lexan®), în situațiile în care materialul este solicitat, poate avea drept 
urmare apariția fisurilor. Utilizarea produsului SOUDASEAL 240 FC nu este recomandată în 
astfel de situații.  
De asemenea, SOUDASEAL 240 FC nu aderă pe suprafețele de PE, PP și PTFE (Teflon®), 
silicon și materiale bituminoase.       
 
Ambalaj: 600 ml (alte ambalaje la cerere). 
 
Culoare produs: alb, gri de beton  
 
Termen de garanție și depozitare: 
- 12 luni în ambalajul original 
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC. Protejați împotriva 
înghețului. 
 
Rezistența la substanțe chimice: 
Rezistență bună la apă, solvenți pe bază de substanțe alipatice, uleiuri minerale, grăsimi, 
acizi anorganice și baze diluate. 
Rezistență redusă la solvenți pe bază de substanțe aromatice, acizi și hidrocarburi clorinate 
cu concentrații ridicate. 
 
Suprafețe: 
Stare: curate, fără urme de praf sau grăsimi. 
Tratament prealabil: pe suprafețele poroase aplicați înainte Primer 150, Activator de 
suprafețe pe suprafețele neporoase. Recomandăm un test prealabil de compatibilitate. 
 
Utilizare: 
Metodă: pistol manual sau pneumatic pentru aplicare de silicon. 
Temperatura de aplicare: +5ºC....+35ºC. 
Curățare:cu « white spirt », imediat după utilizare. 
Finisare: cu soluție de apă și săpun. 
 
Măsuri de protecție: 
Aplicați măsurile uzuale de igienă.  
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Dimensiuni rosturi: 
Lățime minimă: Lipire 2 mm , Izolare 5 mm 
Lățime maximă: Lipire 10 mm , Izolare 30 mm 
Adâncime minimă: Izolare 5 mm 
• Recomandare: lățime = 2 x adâncime 
 
Notă: 
- SOUDASEAL 240 FC poate fi finisat cu vopsele, dar datorită varietății mari a tipurilor de 
vopsele și lacuri, recomandăm efectuarea unor teste de compatibilitate înainte de finisare. 
Este posibil prelungirea termenului de uscare în cazul utilizării vopselelor/lacurilor pe bază 
de rășini alchidice. 
- SOUDASEAL 240 FC poate fi aplicat pe un număr mare de tipuri de suprafețe. Se 
recomandă efectuarea unor teste prealabile înainte de utilizarea pe materiale sintetice, 
policarbonat, etc. datorită faptului că acestea pot diferi în funcție de producător. 
- Acest produs nu poate fi utilizat ca un sigilant pe suprafețe glazurate.   
- SOUDASEAL 240 FC poate fi utilizat ca adeziv/etanșant pe piatră naturală. 
- Se va evita contactul accidental între produs și materialele adiacente pe durata utilizării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele, domeniile de întrebuinţare şi tehnologiile de aplicare care figurează în această fişă tehnică, s-au întocmit potrivit celor mai noi 

cunoştinţe tehnice, dar bineînţeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea produsului, cu referire la 

caracteristicile adecvate locului şi diversităţii materialelor. Din acest motiv instrucţiunile noastre au doar caracter informativ!  
 


