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Το PRO-SEAL 201 είναι πολυουρεθανικό σφραγιστικό / συγκολλητικό ενός συστατικού σε 

παχύρευστη µορφή, το οποίο, µετά την εφαρµογή, αντιδρά µε την ατµοσφαιρική υγρασία και 

δηµιουργεί ελαστοµερές υψηλής ανθεκτικότητας. Προσφέρει υψηλότερο µέτρο ελαστικότητας και 

µειωµένο χρόνο σκλήρυνσης. 

 

Χρήση 

Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές, άνω και κάτω της γραµµής 

ισάλου. 

1. Ως ελαστικό σφραγιστικό: 

• Για στεγάνωση. 

• Για προστασία από την γαλβανική διάβρωση µεταξύ ανόµοιων υλικών. 

 

Μερικές από τις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται το PRO-SEAL 201: 

• Ενώσεις, διάκενα, ρωγµές και ατέλειες, 

• ενώσεις καρινών, 

• παράθυρα, θυρίδες και καταπακτές, 

• εξαρτήµατα καταστρώµατος, όπως δαγκάνες, φρένα, βιντζιρέλα, όργανα, 

• through hulls, 

• εξαρτήµατα και βάσεις εξωλέµβιας. 

 

2. Ως ελαστικό συγκολλητικό: 

Συγκόλληση παχιάς στρώσης, µεγάλης αντοχής σε συστολές / διαστολές, µε ιδιότητες 

απόσβεσης κραδασµών και θορύβου. 

 

Κατάλληλα υποστρώµατα 

• GRP / FRP, 

• gelcoat, 

• ξύλο, 

• γυαλί, ορυκτό ή οργανικό, 

• αλουµίνιο, ανοξείδωτα και άλλα µέταλλα, 

• αντιδιαβρωτικές και προστατευτικές επιστρώσεις. 
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[Ο τύπος του υποστρώµατος ή, πιο συγκεκριµένα, η χηµική του συµβατότητα µε το σφραγιστικό, καθορίζει την δύναµη 

πρόσφυσης. Άλλοι παράγοντες, όπως η κατάσταση του υποστρώµατος, η προετοιµασία του και οι τρέχουσες συνθήκες 

περιβάλλοντος, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Σας συµβουλεύουµε να κάνετε τις δικές σας δοκιµές για να 

αξιολογήσετε την καταλληλότητα του προϊόντος.] 
 

Χαρακτηριστικά 

• Ενός συστατικού, 

• αντιδρά µε την υγρασία της ατµόσφαιρας, 

• fast setting (µειωµένος χρόνος tack-free), 

• µειωµένος χρόνος σκλήρυνσης, κατάλληλο για εφαρµογή σε κλειστούς χώρους χωρίς 

κυκλοφορία αέρα, π.χ. στεγάνωση ένωσης καρίνας, 

• θιξοτροπικό, 

• δυνατή πρόσφυση χωρίς αστάρι, 

• δεν δηµιουργούνται φυσαλίδες κατά τον πολυµερισµό, 

• αµελητέα συρρίκνωση, 

• παραµένει ελαστικό έως τους -40 °C, 

• ανθεκτικό σε µικροοργανισµούς και µύκητες, 

• διατίθεται σε µαύρο, λευκό και γκρι. 

 

Το PRO-SEAL 201 είναι συµβατό µε τις περισσότερες αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις, οι οποίες 

περιορίζουν την εξάπλωση της διάβρωσης κάτω από το συγκολλητικό, φαινόµενο γνωστό ως 

“bond line corrosion”, και βελτιώνουν µακροπρόθεσµα την αντοχή πρόσφυσης. 

 

Περιορισµοί 

Δεν ενδείκνυται για: 

• Εφαρµογή σε υποστρώµατα τα οποία έχουν τάση για ρηγµατώσεις γήρανσης, 

• συνεχόµενη έκθεση σε καύσιµα, διαλύτες, οξέα και καυστικές ουσίες, 

• συνεχόµενη έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες. 

 

Στην περίπτωση ηµιδιαφανών υποστρωµάτων, τα οποία δεν φράζουν την υπεριώδη ακτινοβολία, 

η γραµµή συγκόλλησης πρέπει να προστατεύεται από αυτήν. 

Οι πρόσφατες κατασκευές από πολυεστέρα ή βινυλεστέρα απαιτούν πολύ χρόνο, ακόµη και 

εβδοµάδες, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σκλήρυνσης. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα ένας 

βαθµός συρρίκνωσης είναι αναµενόµενος. Εάν ένα τέτοιο τµήµα συγκολληθεί πριν την πλήρη 
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σκλήρυνση, είναι πιθανό η ένωση να παραµορφωθεί, καθώς προχωρά η συρρίκνωση, και να προ-

φορτωθεί µε περιττές τάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η συναρµολόγηση να γίνεται 

µετά το πέρας της σκλήρυνσης ή, εναλλακτικά, τα µέρη να υποβάλλονται σε θερµική επεξεργασία 

‘tempering’. 

Οµοίως, στην περίπτωση νεοεφαρµοζόµενων θερµοπλαστικών ή επιστρώσεων που περιέχουν 

διαλύτες, να βεβαιώνεται ότι έχουν εξατµιστεί πλήρως πριν την εφαρµογή. 

 

Ταχύτητα πολυµερισµού 

Ένας ενδεικτικός χρόνος αρχικού στεγνώµατος (tack-free time) είναι 0.5 ώρες στους 15 °C και 

65% RH. 

Πρόοδος σκλήρυνσης σε mm από επιφάνεια σε βάθος: 

ηµέρες 15 °C - 65% RH, mm 

0.5 1.5 

1 2.5 

1.5 3.0 

2 3.5 

3 4.5 

4 5.5 

5 6.5 

7 7.0 
   [Προσδιορίζεται σε ελεγχόµενες εργαστηριακές συνθήκες. Για χρήση ως οδηγό µόνο.] 

 

Ο παραπάνω πίνακας µπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τους χρόνους σκλήρυνσης και 

χειρισµού. Ωστόσο, η χωροταξική διαµόρφωση του έργου πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για µια 

πιο ακριβή εκτίµηση. Είναι σηµαντικό να έχουµε εικόνα της διαδροµής µέσω της οποίας η υγρασία 

θα απορροφηθεί σε όλο το εύρος της εφαρµογής, καθώς τα σφραγιστικά πολυουρεθάνης 

πολυµερίζονται αντιδρώντας µε την υγρασία. Για παράδειγµα, µια στρώση πάχους 2 mm 

πολυµερίζεται σε 24 ώρες αλλά µια στρώση συγκόλλησης 2 mm µεταξύ δύο πλαισίων θα χρειαστεί 

πολλές ηµέρες για να σκληρύνει πλήρως, καθώς η υγρασία πρέπει να φτάσει στο κέντρο της 

στρώσης µέσω του σφραγιστικού από τις άκρες. Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, η ταχύτητα 

πολυµερισµού επιβραδύνει όσο µεγαλώνει το βάθος. Σε τέτοιες εφαρµογές, όπου ο χώρος ο 

οποίος σφραγίζεται είναι κλειστός και µη προσβάσιµος, προτείνεται, όπου εφικτό, να αφήνετε 

κενές γραµµές κάθε 20 mm. 
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Υπό συνθήκες χαµηλής υγρασίας, η σκλήρυνση µπορεί να υποβοηθηθεί ψεκάζοντας ένα πολύ 

λεπτό νέφος νερού επάνω στο υλικό. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

PRO-SEAL 201: Ιδιότητες 

Ειδικό βάρος 
µη πολυµερισµένο, κατά προσέγγιση, ISO 2811 1.9 kg/lt 

Θερµοκρασία λειτουργίας -40 έως 80 °C 

Σκληρότητα 
Shore A, ISO R868 60 

Μέγιστη ελαστικότητα 
EN-ISO-527-3 600% 

Μέτρο ελαστικότητας 
100% επιµήκυνση, EN-ISO-527-3 0.8 N/mm2 

Επαναφορά 
DIN 52458 80% 

Θερµική αντοχή 
100 ηµέρες στους 80 °C, EOTA TR011 πέρασε 

Επιταχυνόµενη γήρανση 
2,000 ώρες, ASTM G53 πέρασε 

Υδρόλυση, H2O 
κύκλος 30 ηµερών, 60-100 °C δεν επηρεάστηκε 

Υδρόλυση, HCl 
pH=2.0, 10 ηµέρες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος δεν επηρεάστηκε 

Υδρόλυση, 8% KOH 
15 ηµέρες στους 50 °C δεν επηρεάστηκε 

 

Προετοιµασία 

Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή (να µην υπάρχει σκόνη, αλάτι, νερό, γράσο, λάδι, 

κερί, σιλικόνη, σκουριά ή άλλα υπολείµµατα τα οποία έχουν συσσωρευτεί µε τον καιρό ή κατά 

την διάρκεια της επισκευής). Σφραγιστικά και κόλλες από προηγούµενη χρήση πρέπει να 

αφαιρούνται. 

Ο προτεινόµενος τρόπος καθαρισµού για επιφάνειες χωρίς λάδια και γράσα είναι µε στεγνό 

ύφασµα υποβοηθούµενα από µηχάνηµα απορρόφησης σκόνης ή πιεστικό αέρα (προσοχή να µην 

χάνει λάδια). Χρησιµοποιούµε µεγάλο κοµµάτι ύφασµα, το πατάµε πολύ απαλά και συνεχώς 

αλλάζουµε την πλευρά που καθαρίζει ώστε να αφαιρείται όσο το δυνατόν περισσότερη σκόνη αντί 
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να συµπιέζεται στο υπόστρωµα. Τα πιο δύσκολα υπολείµµατα δύναται να αφαιρεθούν µε 

λειαντικό. Αποφύγετε τη χρήση υγρών ή κερωµένων µαντιλιών. 

Σε υποστρώµατα τα οποία έχουν µολυνθεί µε λάδια, γράσα ή άλλα υγρά, προτείνεται η χρήση 

του PRO-CLEAN X, το καθαριστικό υγρό µε βάση την ξυλόλη. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραµένουν 

υπολείµµατα, είτε από τους αρχικούς ρύπους είτε από το καθαριστικό υγρό. Προσοχή όταν 

σφραγίζουµε νέα ή επισκευασµένα µεταλλικά εξαρτήµατα, συνήθως είναι καλυµµένα µε µία, 

συχνά αδιόρατη, στρώση λιπαντικού το οποίο έχει εφαρµοστεί για προστασία ή είναι κατάλοιπο 

της παραγωγικής διαδικασίας και πρέπει να αφαιρεθεί. 

Να µην εφαρµόζεται σε υποστρώµατα τα οποία δεν έχουν επαρκή συνοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

τα µη στερεά µέρη της επιφάνειας εφαρµογής πρέπει να αφαιρούνται / λειαίνονται και, εάν 

απαιτείται, να σφραγίζονται χρησιµοποιώντας το αστάρι PRO-PRIME 101. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται αστάρι. Παρ’ όλα αυτά, συχνά αυξάνει περαιτέρω 

την δύναµη πρόσφυσης. Το συνιστώµενο αστάρι για τα προϊόντα PRO-SEAL είναι το PRO-PRIME 

901. Σηµείωση: Είναι σηµαντικό να περιµένετε να εξατµιστούν πλήρως οι διαλύτες του ασταριού 

πριν την εφαρµογή. 

Για χρήση ως συγκολλητικό συνιστάται η προετοιµασία κατάλληλων αποστατών για να 

εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στρώσης. Στην περίπτωση που δεν µπορούν να αφαιρεθούν 

µετά τη σκλήρυνση, θα πρέπει να χρησιµοποιείται υλικό το οποίο έχει παρόµοια σκληρότητα µε 

το πολυµερισµένο PRO-SEAL 201. Η πιο συνήθης λύση είναι η χρήση τεµαχίων πολυµερισµένου 

PRO-SEAL 201. 

Χρησιµοποιείτε ταινία για να περιορίσετε την περιοχή εφαρµογής (αφαιρείται µετά την εφαρµογή, 

πριν δηµιουργήσει ‘πέτσα’). 

 

Εφαρµογή 

Κόψτε την µύτη στο σηµείο όπου το µέγεθος της ταιριάζει µε το απαιτούµενο φάρδος εφαρµογής: 

• Για σφράγιση αρµών, εξωθήστε στρογγυλή στρώση και είτε µορφοποιήστε τη µε σπάτουλα / 

γάντι µε διάλυµα σαπουνιού, ή, αφού σκληρύνει πλήρως, χρησιµοποιήστε µαχαίρι για να 

κόψετε ότι περισσεύει. 

• Για συγκόλληση, εξωθήστε τριγωνική στρώση. 

 

Εξωθήστε την στρώση χωρίς να εγκλωβίσετε αέρα στο εσωτερικό της. Για στεγανοποίηση 

εξαρτηµάτων, συνιστάται να τα σφίξετε ελαφρώς (1/4 της βόλτας) µετά την πρώτη µέρα. 
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Για χρήση ως συγκολλητικό, µπορείτε να ανατρέξτε στον οδηγό µας “General Notes on Elastic 

Bonding”. 

 

Μακροπρόθεσµη απόδοση: Φορτία, χηµικά, διάβρωση, γήρανση κ.λ.π.. 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής του PRO-SEAL 201 είναι: 

• Η διάταξη των αρµών και η ύπαρξη µόνιµων φορτίων, 

• η µακροχρόνια έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία, 

• η µακροχρόνια έκθεση σε χηµικές ουσίες. 

 

Ο χρόνος είναι ο κρίσιµος παράγοντας. Ενώ µία µεσοπρόθεσµη έκθεση σε φορτία, υψηλές 

θερµοκρασίες και χηµικές ουσίες είναι αναµενόµενη, η µακροχρόνια έκθεση σε αυτά επιταχύνει 

την διαδικασία γήρανσης του υλικού. Στην περίπτωση µιας νέας κατασκευής, η προτεινόµενη  

λύση για αποφυγή τέτοιων µακροχρόνιων εκθέσεων θα ήταν η αναδιάταξη των επιφανειών. Για 

υφιστάµενες κατασκευές, το πρόγραµµα επιθεώρησης και συντήρησης πρέπει να προσαρµοστεί 

αναλόγως. 

Το PRO-SEAL 201 έχει πολύ καλή αντοχή στο γλυκό και αλµυρό νερό και στα προϊόντα 

συντήρησης, π.χ. καθαριστικά και λάδια χαµηλής οξύτητας. Θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση 

σε καύσιµα, διαλύτες, οξέα και καυστικές ουσίες. 

 

Συσκευασία 

600 ml. 

Κιβώτια 15 x 600 ml. 

 

Αποθήκευση & διάρκεια ζωής 

Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία. 

Κατά την αποθήκευση, να µην εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη και υψηλά επίπεδα υγρασίας. 

 

Ποιοτικός έλεγχος 

Το PRO-SEAL 201 παράγεται σύµφωνα µε ISO 9001/14001/45001. 
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Ασφάλεια 

Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας. Να αποφεύγεται η φυσική επαφή µε το µη 

πολυµερισµένο υλικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι πληροφορίες οι οποίες εµπεριέχονται στο παρόν Τεχνικό Φυλλάδιο παρέχονται για χρήση ως κατευθυντήρια γραµµή µόνο. Δεν αποτελούν 
εγγύηση κανενός είδους. Καµία από τις πληροφορίες, οδηγίες και προδιαγραφές, που δηµοσιεύονται από τη Navic, γραπτώς ή µε 
οποιαδήποτε άλλη µορφή, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως δέσµευση µε οποιονδήποτε τρόπο ή προς οποιονδήποτε τρίτο, ούτε απαλλάσσουν 
τον ενδιαφερόµενο από την υποβολή του προϊόντος σε επαρκή εξέταση της καταλληλότητα του. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
θεωρηθεί η εταιρεία Navic υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζηµιά οποιασδήποτε φύσης η οποία προκύπτει από τη χρήση των προϊόντων της ή 
των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα της. Η Navic διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει ανά πάσα στιγµή τις ιδιότητες των προϊόντων 
της. Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Τεχνικού Φυλλαδίου που διατίθεται στον ιστότοπο navic-chemicals.com. 


