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H-SEAL 67 HT  
Tek parça SİP elastik yapışkan  

Solvent ve izosiyanat içermez  
 
 

Açıklama 
 
H -SEAL 67	  HT	  tek	  bileşenli,	  yüksek	  modüllü,	  Silil	  Sonlandırmalı	  Polimer	  elastik	  
yapıştırıcıdır.	  Sıkıldığında,	  zaman	  dayanımı	  yüksek	  (yüksek	  viskosite	  ve	  ilk	  
yapışma	  özelliği),	  yüksek	  performanslı,	  sürekli	  esnek	  bir	  montaj	  yapıştırıcısı	  
oluşturmak	  üzere	  atmosfer	  nemi	  ile	  kürlenir.	  
Uygulama alanları 
 
H-SEAL 67	  HT,	  metal,	  çelik	  sac	  (galvanize,	  metal	  kaplamalı	  ve	  boyalı),	  
işlenmemiş	  ya	  da	  anotlanmış	  alüminyum,	  pirinç,	  bakır,	  cam,	  cam	  takviyeli	  
plastik,	  ahşap,	  beton	  ve	  sert	  plastiklerin	  çoğunun	  da	  dahil	  olduğu	  geniş	  bir	  
malzeme	  yelpazesinin	  elastik	  bir	  şekilde	  yapıştırılmasını	  içeren	  tüm	  işler	  için	  
güçlü	  ve	  çok	  yönlü	  bir	  yapıştırıcı	  dolgudur.	  Sanayide	  (yalıtımlı	  panellerin	  
montajı;	  titreşimsiz	  yapıştırma,	  vb.),	  otomotiv	  sektöründe,	  ulaşımda	  (otobüs,	  
karavan,	  soğutma	  sistemine	  sahip	  araçlar,	  konteynerler)	  ve	  yüksek	  zaman	  
dayanımı	  ve	  nihai	  kuvvetin	  hızla	  elde	  edilmesinin	  gerekli	  olduğu	  denizcilik	  
alanındaki	  elastik,	  yapısal	  yapıştırma	  uygulamalarında	  kullanıma	  yöneliktir.	  
Tatlı	  suya,	  deniz	  suyuna,	  kireç	  suyuna,	  kostik	  çözeltilere	  ve	  temizleme	  
maddelerine	  uzun	  süre	  dayanır.	  	  Petrol,	  makine	  yağı	  ve	  mineral	  yağa	  dayanımı	  
kısa	  sürelidir.	  Organik	  asitlere,	  konsantre	  mineral	  asitlere	  ve	  çözücü	  maddelere	  
dayanıklı	  değildir.	  Bu	  bilgi	  yalnızca	  genel	  bir	  rehberlik	  amacı	  taşır.	  
Belirli	  uygulamalara	  dair	  tavsiyeler	  istek	  üzerine	  sunulacaktır  
 
Avantajları 
 
• Çevre	  dostu	  –	  İzosiyanat	  ve	  çözücü	  madde	  içermez	  
• Tehlike	  sembolü	  gerektirmez	  	  
• Kokusuzdur	  
• -‐40°C	  -‐	  100°C	  arası	  sıcaklıklarda	  kalıcı	  esneklik,	  120°C'ye	  kadar	  kısa	  süreli	  

direnç.	  
• Hacminde	  değişiklik	  yaşanmaz	  –	  Küçülme	  olmaz	  
• Kabarcık	  oluşmaz	  
• Kompakt	  yüzeylerin	  çoğunda	  astarsız	  yapışma	  
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• Sarkmayan	  kıvam	  -‐	  Mükemmel	  tiksotropi	  -‐	  yük	  taşıma	  kapasitesi	  
• Yüksek	  mekanik/dinamik	  gerilim	  direnci	  -‐	  darbeye	  dayanıklı	  
• Nötr	  davranış,	  destek	  yüzeylerini	  aşındırmaz	  
• Nihai	  montajın	  burulma	  sertliğini	  artırır	  
• Titreşim	  ve	  ses	  emme	  özellikleri	  
• Üzerinin,	  su	  bazlı	  ya	  da	  solvent	  bazlı	  boyaların	  çoğuyla	  ıslak	  boya	  üstüne	  ıslak	  

boyama	  yoluyla	  boyanması	  mümkündür	  (ön	  testler	  tavsiye	  edilir)	  
• Suya,	  seyreltik	  alkaliye,	  temizleme	  maddelerine,	  kireç	  suyuna	  ve	  küfe	  

dayanıklıdır	  
 

Teknik veriler 
 

Görünüş Tiksotropik macun  

Renk Beyaz,	  Gri,	  Siyah 

Kimyasal niteliği SiP-Silil ile Modifiyeli Polimer  

Kuruma mekanizması  Nemle kuruma  

Hacimle kuruma [mm] 
(2TC ve 50% nispi nemde 1 gün sonra .) 

2,5 

Shore A sertliği [N/mm2] 60 

Yoğunluk	  [g/cc] 1.64	  ±	  0.02 

Kürleşme süresi [min] 
(23°C ve 50% nispi nem) 

15 

%100’de elastik modül [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) 

> 3,0 

 
Gerilme	  Mukavemeti	  [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) 

> 3,2 

Uzama [%] 
(ISO 37 DIN 53504) 

≥	  120 

Uygulama sıcaklığı [°C] +5°C ila +40°C 

Sıcaklık direnci [°C] -40°C /+100°C , kısa sürelik 120°C 

 
Uygulama 
 
Yüzey	  hazırlama	  Katmanları	  yapıştırma	  bakımından	  ön	  testten	  geçirin.	  
En	  uygun	  yapışmayı	  elde	  etmek	  için	  temizleyiciler	  ve/veya	  astarlar	  gerekebilir.	  
Genel	  olarak,	  alt	  katmanlar	  NPT	  talimatlarına	  uygun	  şekilde	  hazırlanmalıdır;	  
belirli	  yüzeyler	  üzerinde	  gerçekleşen	  yapışma	  işlemiyle	  ilgili	  teknik	  talimatları,	  
alt	  katman	  örneklerini	  laboratuvarlarımıza	  analiz	  için	  sunarak	  
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edinebilirsiniz.	  Yüzeyler	  temiz,	  kuru	  olmalı;	  su,	  yağ,	  makine	  yağı,	  pastan	  arınmış	  
ve	  sert	  yapıda	  sahip	  olmalıdır.	  Tüm	  gevşek	  parçacıkları	  ya	  da	  tortuları,	  basınçlı	  
hava	  fıskiyesi,	  zımpara	  veya	  kaynakçı	  fırçası	  ile	  temizleyiniz.	  Cam,	  metal	  veya	  
diğer	  gözeneksiz	  yüzeyler	  sıvadan	  arınmış	  olmalı	  ve	  çözücü	  maddeyle	  
temizlenmelidir.	  Plastik	  püskürtücüyü	  vidalayın	  ve	  istenilen	  boncuk	  kalınlığına	  
ve	  profiline	  göre	  uygun	  bir	  açıda	  kesin.	  Malzemenin	  viskozitesinin	  yüksek	  
olması	  sebebiyle	  kartuşu	  manüel	  bir	  tabancaya	  veya	  teleskopik	  pistona	  sahip	  
pnömatik	  bir	  tabancaya	  takın	  ve	  hava	  sıkışmasını	  engelleyerek	  dikkatli	  bir	  
şekilde	  yapıştırıcıyı/dolguyu	  sıkın.	  Ambalajlar	  açıldıktan	  sonra	  nispeten	  kısa	  bir	  
süre	  içinde	  kullanılmalıdır.	  Hem	  alt	  katman	  hem	  de	  yapıştırıcı	  için	  en	  uygun	  
çalışma	  sıcaklığı	  15°C	  ve	  25°C	  arasıdır.	  Yapıştırma	  amaçları	  için	  Yapıştırma	  ve	  
sabitleme:	  Yapıştırıcı	  dolguyu	  tek	  bir	  tarafta,	  noktalar	  ya	  da	  çizgiler	  halinde	  
uygulayın	  (her	  10-‐30	  cm).	  Yapıştırıcı	  dolguyu	  her	  zaman	  köşelerde	  ve	  kenarlar	  
boyunca	  uygulayın.	  Parçaları	  20	  dakika	  içinde	  doğru	  konumda	  birleştirin	  ve	  
sıkıca	  bastırın	  veya	  üzerine	  lastik	  bir	  çekiçle	  hafifçe	  vurun.	  Gerekirse,	  ağır	  
malzemeleri	  24	  saat	  boyunca	  sağlamlaştırın	  ya	  da	  destekleyin.	  Endikasyonların	  
tamamlanması	  ve	  sınırlamalar	  H-‐SEAL	  67	  HT'	  nin	  üzeri	  boyanabilir.	  Ön	  
denemeler	  gerçekleştirilerek,	  boyanın	  uygunluk	  açısından	  test	  edilmesi	  gerekir.	  
Yapıştırıcının	  kuruma	  işlemine	  müdahale	  edebileceği	  ve	  boyanın	  kuruma	  
süresini	  azaltabileceğinden,	  alkol	  veya	  alkid	  kullanımında	  dikkatli	  olunmalıdır.	  
Boyanın	  sertliği	  ve	  film	  kalınlığının,	  yapıştırıcının	  elastikiyetine	  zarar	  
verebileceği	  ve	  boya	  filminin	  çatlamasına	  yol	  açabileceği	  unutulmamalıdır.	  
Sistem	  nemle	  kürlendiği	  için,	  havayla	  yeteri	  düzeyde	  temasına	  izin	  verin.	  
 
Ekipmanın temizlenmesi  
 
Kullanımdan	  hemen	  sonra	  gereçleri	  aseton	  ya	  da	  alkolle	  temizleyin.	  
Kürlenmiş	  malzeme	  yalnızca	  mekanik	  olarak	  temizlenebilir. 
 
Kişisel koruyucu önlemler  
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız. Ciltle temas halinde,  derhal 
alınız  ve sabunlu su ile yıkayınız 
 
Ambalaj 
 
PE-kartuş 290  ml: Kutuda 12 kartuş 
Alü- torba 400 ml: Kutuda 12 torba (talep halinde) 
Alü- torba 600 ml: Kutuda 20 torba  
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Depolama 
 
H-SEAL 65, orijinal ambalajında (açılmamış kabında ) 5°- 25°C’de serin, kuru 
bir yerde 12 ay boyunca saklanabilir. Saklama sıcaklığı, uzun süreler boyunca  
25°C’yi  aşmamalıdır. Islak alanlar, doğrudan güneş ışığından ve ısı 
kaynaklarından uzak tutunuz. 
 
Genel Bilgiler 
 
Bu teknik veri dosyasında yer alan bilgiler, bugüne kadarki bilgilerimiz ve 
deneyimlerimize dayandığından, bilindiği kadarıyla, doğrudur ve piyasadaki 
çeşitli farklı ürün, uygulama koşullarının doğrudan bizim kontrol ve 
denetimimiz altında olmamasından dolayı garanti olarak kullanılamaz. Ancak, 
Harmanlı Kimya ürün kalitesinin değişmeyeceğini garanti eder. Harmanlı 
Kimya, gerekliliklere göre bu teknik veri sayfasını değiştirme veya güncelleme 
hakkına sahiptir. Müşterilerden, ellerinde bu belgenin en güncel halinin 
bulunduğunu doğrulamaları istenmektedir. 
 
ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE HER ZAMAN MALZEME GÜVENLİK 
VERİ DOSYASINA BAŞVURUNUZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Harmanlı Kimya ve Makine San.Tic.Ltd.Şti.  
Kemer mah Valide sultan cad. No:33/B Bahçeköy Sarıyer İstanbul  

Tel:+902122448645 Fax:+902122448650 E-mail: info@harmanlikimya.com 
Web: www.heroindustry.com  
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