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OPIS PRODUKTU
 
Trwale elastyczna, chemoodporna, 2-komponentowa 
masa na bazie poliuretanu i węglowodorów do zalewa-
nia spoin.

Szczególne właściwości produktu:

− po stwardnieniu ciągle elastyczna 
− odporna na działanie czynników atmosferycznych, 

słodkiej i morskiej wody oraz gazów  
− odporna na działanie wielu ługów, kwasów oraz in-

nych chemikaliów 
− o dobrej przyczepności do podłoża
 
DANE TECHNICZNE 

Baza: węglowodory, poliuretan
Rozpuszczalnik: nie występuje
Barwa: czarna
Temperatura 
zapłonu:

>+100°C

Konsystencja: płynna
Gęstość: ok. 1,2 kg/dm3
Praktyczna wartość 
maksymalnego 
długotrwałego 
odkształcenia:

~10%

Twardość wg 
Shore’a A:

ok. 16 przy temperaturze 
+20°C

Pozostałość suchej 
masy:

100%

Odporność na 
temperaturę: 

od - 40°C do +80°C (na 
mokro) 
od - 40°C do +110°C ( na 
sucho)

 
ZASTOSOWANIE 

weber.tec 977 (Plastikol 19) nadaje się do wykony-
wania elastycznego uszczelnienia muf w budownictwie 

podziemnym poprzez zalewanie np. muf kielichowych 
w rurociągach (metoda zalewania pierścieni uszczel-
niających wg DIN 4032-36); muf stożkowych w prefa-
brykatach-betonowych profilach ramowych (optymal-
ne wyrównanie tolerancji wymiarów uwarunkowanych 
technologicznie); wypełnienie wolnych przestrzeni (re-
nowacje); elastyczne uszczelnienie spoin poziomych, 
po których odbywa się ruch komunikacyjny (na ulicach, 
mostach), w budownictwie hal o bocznej obudowie 
(z betonu i na połączeniach stal/beton).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 

Wskazówki ogólne 
weber.tec 977 (Plastikol 19) jest preparatem dwu-
składnikowym i jeden ze składników przed wymiesza-
niem jest niebezpiecznym dla człowieka i środowiska 
i należy przy jego stosowaniu przestrzegać odpowied-
nich przepisów BHP oraz zapoznać się z informacjami 
ostrzegawczymi na opakowaniu.

Podłoże
Podłoże musi być nośne, suche, szorstkie, czyste, wol-
ne od tłuszczu i oleju. Na podłoże nie nadają się powłoki 
gładkie, glazurowane, spieczone, wypolerowane, pokry-
te mleczkiem cementowym oraz powłokami bitumiczny-
mi lub smołą. Podłoża takie należy najpierw np. wypia-
skować, aby otrzymać suchą i czystą powierzchnię.

Przygotowanie produktu
W przypadku pojemnika zawierającego 2 składniki 
w górnej jego części znajduje się utwardzacz, a w dol-
nej masa podstawowa. Oba te składniki są w odpo-
wiednich proporcjach do mieszania. Górną część po-
jemnika nakłuć metalowym szpikulcem i odczekać, aż 
utwardzacz całkowicie spłynie do masy podstawowej 
(pozwala to na zachowanie odpowiednich proporcji). 
Mieszanie preparatu odbywa się w dolnej części po-
jemnika za pomocą wiertarki pracującej na wolnych 
obrotach i zaopatrzonej w nasadkę mieszającą. Po 
wymieszaniu masa musi być jednorodna (bez żadnych 
smug). Dlatego też podczas mieszania należy zwracać 
szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika. Czas 
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Preparat dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
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mieszania wynosi ok. 3 minut. Jeżeli wymieszany pre-
parat przelewa się do innego naczynia, to należy mie-
szać go dodatkowo przez ok. 1 minutę.

Aplikacja 
weber.tec 977 (Plastikol 19) ze względu na płynną 
konsystencję nadaje się idealnie do wypełniania szcze-
lin poziomych. W szczelinach dylatacyjnych należy sto-
sować pod wypełnienie podkład ze „sznura z pianki” 
polipropylenowej zapobiegający przywieraniu wypeł-
nienia do dna szczeliny i powalający na uzyskanie żą-
danego przekroju szczeliny. 

Gruntowanie
Podłoża chłonne oraz asfalt lany gruntuje się prepa-
ratem weber.tec 973 (Plastikol TKS V). W przypad-
ku gruntowania blachy cynkowej należy odczekać ok. 
60 minut w celu odparowania rozpuszczalników. Stal 
oraz powłoki antykorozyjne na bazie alkilów nie wy-
magają gruntowania. Nieskorodowane powierzchnie 
metalowe należy odtłuścić za pomocą weber.sys 992 
(Verdunnung AX) i uszorstnić.

Zalewanie spoin
Spoiny zalewa się weber.tec 977 (Plastikol 19), kiedy 
warstwa gruntująca jeszcze się klei.

Czas obróbki
Czas obróbki preparatu zależy od temperatury i wiel-
kości pojemnika. Zakres temperatury podczas obróbki: 
+10 do +35°C
Czas możliwej obróbki w temperaturze +20°C: ok. 2 godz.
Większy pojemnik i wyższa temperatura skracają ten 
czas.

ZUŻYCIE 

Zużycie preparatu weber.tec 977 (Plastikol 19) wyno-
si ok. 1,2 kg/dm3 spoiny.
Pielęgnacja: Chronić przed obciążeniem do czasu 
stwardnienia.
Czas twardnienia: ok. 24 do 30 godzin przy +20°C
Środek czyszczący: weber.sys 992 
(Verdunnung AX)

OPAKOWANIA

weber.tec 977 (Plastikol 19) dostarczany jest w 12-ki-
logramowych pojemnikach.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 

Preparaty magazynowane w suchym i chłodnym po-
mieszczeniu oraz oryginalnie zamknięte można skła-
dować, przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed 
mrozem.

W myśl przepisów ADR weber.tec 977 (Plastikol 19) 
w transporcie jest ładunkiem bezpiecznym. 

UWAGI 
 
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie 
naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego 
też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyro-
bów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, 
z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Należy przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji 
bezpieczeństwa na opakowaniach.

Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane 
wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzega-
my sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wy-
nikających z postępu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracowników, wykra-
czające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego 
potwierdzenia.

Przy obróbce i składowaniu należy przestrzegać poda-
nych na pojemnikach wskazówek dotyczących bezpie-
czeństwa pracy.

Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie poda-
ne wcześniej dane techniczne tego produktu. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich 
zmian wynikających z postępu technicznego.  Informa-
cje podane przez naszych pracowników, wykraczające 
poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwier-
dzenia.


