
Mycoflex 251 
Amorsă universală monocomponentă pentru materialele de etanșare rosturi

Proprietățile produsului 
 Amorsă universală monocomponentă pe bază de poliuretan

Aria de aplicare 
 Amorsă gata preparată pentru etanșarea rosturilor cu produse Mycoflex, pe substraturi absorbante

Aplicare 
Aplicare
Mycoflex 251 este o amorsă gata preparată pentru 
etansanți de rosturi, aplicabilă pe substraturi 
absorbante, cu ajutorul unei pensule cu păr moale. 
Suprafețele de contact trebuie să fie rezistente, fără 
praf, ulei, grasimi sau alți agenți de contaminare. 
Amorsa trebuie sa penetreze complet laturile 
rostului. Recomandam aplicarea de bandă adezivă 
pe marginile orizontale ale rostului, banda care va fi 
îndepartata imediat după finisarea materialului de 
etanșare rost. Consumurile unitare ale amorsei 
depind de adâncimea rostului și de porozitatea 
substratului.  
După aplicarea amorsei se va permite un timp de 
așteptare de minim o ora și maxim 6 ore la 20 ˚C

până la aplicarea materialului de etanșare rosturi. 
Dacă se depășește durata maximă de așteptare, 
substratul trebuie amorsat din nou. La temperaturi 
< + 10˚ C perioada de ventilare se va dubla la
minim 2 ore.

Sfat special
Recipientul conține o cantitate mică de sită 
moleculară (sfere mici de culoare maro) Acestea 
nu trebuie aplicate împreună cu amorsa.

Informații privind siguranța 
La aplicarea Mycoflex 251, va rugam sa luați în 
considerare informațiile și sfaturile de pe etichetele 
ambalajelor. 

MC-Bauchemie  Comuna Dărmănești nr. 1420  Jud. Dâmbovița
Tel. (02041) 101-10  Fax: (02041) 101-188  www.mc-bauchemie.ro





Date tehnice pentru Mycoflex 251 
Caracteristici Unitatea Valoarea* Indicații 
Substanța de bază poliuretan, întărire în 

contact cu umiditatea.
 Densitate g/cm3 0.9 - 

Consum  g/m2 80 – 120 în funcție de porozitatea substratului 
 Vascozitate mPa×s 30 la 23 ˚C si 50 % umiditate relativa 
 Continutul in solide % 24.5 
 Temperatura de aplicare ˚C ≥ 8 - ≤ 30 temperatura aerului, materialului și a 

substratului 
Timp de așteptare pana la 
etansarea rostului 

ore 1 - 6 

Caracteristicile produsului Mycoflex 251 
 Culoare standard transparent gălbui 
 Livrare cutie de 1 l; 3 cutii per ambalaj 
 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat, la temperaturi între 

+ 5˚C și + 20˚C în spații uscate cel mult 6 luni. A se proteja
împotriva înghețului!

Depozitarea deșeurilor Ambalajele trebuie complet golite. 

Indicatii privind siguranta  
Vă rugăm să țineți cont de informațiile de siguranță și sfaturile de pe etichetele ambalajelor și fișele de 
informații de siguranță. Vă rugăm să ţineţi cont de prevederile capitolului "Măsuri de siguranţă pentru 
manipularea materialelor de protectie şi Răşini reactive". GISCODE: PU40  RE1

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile 
nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești, 
de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vanzare-
livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care difera de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în forma 
scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 

Ediția 03/20. *În aceasta fișa tehnica, au fost facute unele modificari. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se 
emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă.
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