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Mycoflex 4000 SP 
Odporna chemicznie, stabilna masa uszczelniająca 
do fug, na bazie polisulfidu 
 

Właściwości produktu 

 Dwukomponentowa kompozycja polisulfidowokauczukowa   

 Wysoka chemoodporność (patrz lista odporności) 

 Odkształcenie elastyczne 25% 

 Możliwość aplikacji natryskiem, stabilny na elementach pionowych 
 

Obszar zastosowania 

 Elastyczne wypełnienie dylatacji pionowych obciążonych intensywnym oddziaływaniem płynnych sub-
stancji chemicznych  

 Uszczelnianie kostki betonowej na stacjach benzynowych zgodnie z wytycznymi KIWA 

 Uszczelnienie fug na powierzchniach obciążonych ruchem 
 

Wskazówki do obróbki  

Wymagania ogólne 
Rodzaj i wymiary fug muszą odpowiadać zasadom 
podanym w DIN 18540. W przypadku fug po-
sadzkowych należy dodatkowo zapoznać się z 
kartą techniczną IVD nr 1 „Uszczelnianie fug po-
sadzkowych elastyczną masą uszczelniającą” oraz 
kartę nr 6 „Uszczelnianie fug posadzkowych ela-
stycznymi materiałami uszczelniającymi w miej-
scach o dużym natężeniu ruchu przy urządzeniach 
rozlewających na stacjach benzynowych". 

Przed nałożeniem produktu boki fug muszą być 
wystarczająco wytrzymałe. W razie potrzeby należy 
je naprawić. Dodatkowo boki fug muszą być przed 
gruntowaniem suche (<4% wilgotność), nośne, 
wolne od wszelkich substancji rozdzielających (jak 
np. oleje, smary, odpady produkcyjne), jak również 
wolne od kurzu i szlamów cementowych.  

Przy wykonywaniu dylatacji należy uwzględnić 
całkowitą odkształcalność Mycoflexu 4000 SP 
w wysokości 25% oraz oczekiwane obciążenia 
mechaniczne. 

Gruntowanie oraz wypełnienie 
Gruntowanie boków fug wykonuje się przy użyciu 
Mycoflex 4100 TS. Należy zwrócić uwagę na to, 
aby grunt na całej powierzchni głęboko spenetro-
wał boki fugi.  
Jako materiał podtrzymujący należy włożyć profil 
polietylenowy o odpowiedniej średnicy o porach 
zamkniętych Polyethylen-Rundprofil Mycoflex-
Fugenfuller PE. Głębokość wypełnienia fugi nie 
może przekraczać 50% jej szerokości i nie może 
być mniejsza niż 10 mm (porównaj z DIN 18540). 
Jeżeli nie ma możliwości zastosowania wałka pod-
trzymującego, wówczas przyklejenia z trzech stron 
należy uniknąć np. poprzez założenie pasków po-
lietylenowych. 

 
Po wykonaniu gruntowania, czas oczekiwania na 
nałożenie Mycoflex 4000 SP wynosi przynajmniej 
1 godz., a maksymalnie 10 godzin, przy tempera-
turze +20°C. 

Mieszanie 
Przed obróbką należy wymieszać składnik ba-
zowy i utwardzacz na homogeniczną masę. Mie-
szanie należy wykonać mechanicznie, przy użyciu 
wiertarki elektrycznej (200÷400 obr/min.) z odpo-
wiednią koncówka (mieszadło spiralne). W zależ-
ności od wielkości pojemnika można na przykład 
użyć Colomix WK. Aby dokładnie wymieszać oba 
składniku należy je w trakcie mieszania przele-
wać. 

Obróbka 
Materiał zazwyczaj nakłada się przy pomocy pi-
stoletu pneumatycznego z ciśnieniem roboczym . 
3÷4 barów lub z kartuszy. Mycoflex 4000 SP na-
leży nakładać w taki sposób aby unikać tworzenia 
się pustek powietrznych i pęcherzy. Czas obróbki 
w temperaturze 20°C i 50% wilgotności powietrza 
wynosi około 60 minut.  
Wysoka wilgotność oraz wysokie temperatury 
skracają, a niskie wydłużają czasy reakcji. 
Materiał związany nie nadaje się do dalszej ob-
róbki. Wygładzanie powierzchni musi odbywać 
przy użyciu narzędzi nie powodujących powsta-
wanie filmu. 

Wskazania dotyczące bezpieczeństwa 
Podczas obróbki, jak również podczas gruntowa-
nia materiałami Mycoflex 4100 TS oraz Mycoflex 
4000 SP, należy stosować się do wszelkich 
wskazań bezpieczeństwa umieszczonych na 
opakowaniach. 
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Właściwości techniczne Mycoflex 4000 SP 

Parametr Jednostka Wartość Uwagi 

Proporcje mieszania cz. wagowe 10 : 1 baza : utwardzacz 

Gęstość g/cm³ 1,43 
1,55  

czarny  
szary 

Konsystencja stabilna pasta, zdatna do ob-
róbki natryskiem  

przy. temp+ 23°C i 50% względnej 
wilgotności powietrza 

Czas obróbki minuty 60 przy. temp +23°C i 50% względnej 
wilgotności powietrza 

Czas wiązania godziny 24 ÷ 48 w zależności od czasu przechowy-
wania oraz temperatury 

Konsystencja po związaniu  elastyczna - 

Twardość Shore-A   ok. 25 - 

Maksymalne odkształcenie % 25 - 

Naprężenia rozciągające  
(przy 100% wydłużenie) 

N/mm² 0,24 
0,40 

przy temp +20°C 
przy temp - 20°C 

Powrót do stanu pierwotnego 
po odkształceniu 

% > 90  

Odporność chemiczna    patrz Tabela odporności  

Warunki obróbki 
 

°C 
% 

≥ 5; ≤ 40 
≤ 85 

temp. powietrza, podłoża i materiału 
wilgotność względna powietrza 

 

Właściwości produktu Mycoflex 4000 SP 

Kolor czarny, szary 

Dostawa Karton 4 x 2,5 L pary puszek 
Karton: 25 kartuszy po 450 ml 

Gruntowanie 
 

Mycoflex 4100 TS (karton 6 x 1 kg butelki) 
Dwuskładnikowa żywica reakcyjna na bazie epoksydowej do powierzchni 
chłonnych, jak również do podłoży słabo nasiąkliwych. Nie stosować do 
asfaltu. 

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach do 6 miesięcy. Składować w 
warunkach chłodnych i suchych (poniżej 20°C). Chronić przed mrozem! 

Utylizacja opakowań Należy całkowicie opróżniać opakowania.  

Wskazania bezpieczeństwa 

Prosimy o przestrzeganie wskazań dotyczących bezpieczeństwa zawartych na etykietach opakowań oraz w kar-
tach bezpieczeństwa produktu. 

 

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy 
zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje 
odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy 
odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez 
naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym 
przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej. 

Wydanie 06/17. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stoso-

wać. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


