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Технически Лист 

M 360                           Хибриден уплътнител за запълване на вътрешни 

конструктивни фуги  

 

OTTOSEAL® 

M 360 
 
 
 
 

1-компонентен високо еластичен, бързо втвърдяващ, хибриден 
уплътнител на базата на хибриден STP полимер 
 

 
 
 

Характеристика:  
 По-малък риск от замърсяване 

 Без изоцианати 

 Слаба миризма 

 Удобна опаковка за нанасяне 

 Може да се боядисва и лакира след пълна вулканизация на уплътнителя 

 Може да се полага на леко влажни повърхности 

 Спазвайте инструкциите за приложение, отразени в Техническия информационен лист  

 За дълготрайни приложения на закрито и при непряка слънчева светлина на открито 

 Втвърдява без образуване на мехури 

 Прилепва отлично към повечето строителни материали 

 Температурна устойчивост от -40 до + 90 ° C 
 
 

Приложение:  

 За използване на строителни фуги в съответствие с DIN 18540-F. 

 Отговаря на изискванията на стандарт DIN 18540 за използването му като уплътнител за  
    фасадни фуги в строителството, след задължително предварително боядисване 

 За уплътняване на фасадни фуги, метални конструкции 

 Разширителни фуги на сглобяеми бетонни и клетъчни бетонови възли 

 За лепене на външни/вътрешни околопрозоречни изолационни ленти  
(Izo Connect FD Outside и Izo Connect FD Inside) върху зидария, бетон, клетъчен бетон и др. 

 Използва се в различни видове конструкции: 
конструкции, като при монтаж/връзка към прозоречна рамка, врати, порти, гипскартон, и преградни 
стени, както и преходни зони, напр. от бетон до дървена шпилка/стъклена преграда. 

 За запълване на пукнатини и дупки на фасади и вътрешни стени 
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Стандарти и тестове:  

 

 Продуктът е тестван в съответствие с EN 15651 – Част 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-

25LM 

 Преминал система от тестове за непропускливост и устойчивост на дъжд между прозореца и 

конструктивната част, съгласно насока ift MO-01 

 EMICODE е международен стандарт за качество на продуктите с ниски емисии. EC1 PLUS е най-

ниското ниво на емисиите 

 Подходящ за приложения съгласно инструкция № IVD. 7 + 9 + 12 + 19-1 + 20 + 22 + 24 + 27 + 29 + 

31 + 32 + 35 (IVD = германска индустриална асоциация по уплътнителите) 

 Съгласно Регламент (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 За класификациите на DGNB вж. продуктовата страница на уебсайта на OTTO 

* “DGNB” - съкращение (за Германския съвет за устойчиво строителство) 

 Френски клас на емисиите на VOC A +  

 Декларация в "baubook" Австрия 

*“Baubook” - Декларация в австрийския регистър за зелено строителство 

 Преминал изпитване за огнеустойчивост  съгласно EN 13501: class E  

 
 

Важна информация:  

 

Преди прилагането на този продукт потребителят трябва да се увери, че материалите в зоната 

на контакт (твърди, течни и газообразни) са съвместими с него, а също и помежду си и не 

увреждат или променят (напр. Не водят до обезцветяване).  

Що се отнася до материалите, които ще се използват на по-късен етап в зона, в която ще бъде 

използван продуктът, потребителят трябва предварително да се увери, че съдържащите се 

вещества или изпаренията не водят до увреждане или промяна (например промяна в цвета) на 

продукта. В случай на съмнение потребителят трябва да се консултира със съответния 

производител на материала. 

Да се избягва контакт с материали, които съдържат битум и които отделят разтворители, напр. 

бутил, EPDM, неопрен, изолационна и битумна боя. 

Боите, лаковете, пластмасите и всякакви други покрития трябва да са съвместими с 

уплътнителя. Лаковете на базата на полиуретанова и алкидна смола, както и техните пари 

могат да доведат до промяна в цвета на уплътнителя по време на процеса на сушене. При 

директен контакт с лаковете не могат да бъдат изключени омрежващи недостатъци към 

уплътнителя и забавяне на процеса на изсъхване на лака. Препоръчваме да извършите 

предварителни тестове. 

Не е подходящ за уплътняване / свързване на мед при въздействие на UV-лъчение и 

температура. 

За лепене на стъкло, което е изложено на UV-лъчение, препоръчваме използването на нашите 

висококачествени силиконови лепила/уплътнители, като OTTOSEAL® S 120 (за фуги на 

прозорци), или OTTOCOLL® S 81 (уплътняване/залепване на стъклопакетите към рамките на 

прозорците). 

Цветовете на уплътнителя могат да бъдат повлияни от влиянието на околната среда (висока 

температура, химикали, пари, UV-лъчение). Това не се отразява на характеристиките на 

продукта 
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Технически 

свойства: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Време на 

образуване на 

коричка/минути/ 

~ 20 - 30 

Втвърдяване за 

24 часа при 23 ° 

C / 50% RH 

[mm] 

~ 2 – 3 мм 

Температура 

на обработка 

от / до [° C] 

+ 5 / + 40 

Вискозитет при 

23 ° С 

пастообразна, 

стабилна 

Плътност при 

23 ° C съгласно 

ISO 1183-1 [g / 

cm³] 

~ 1,5 

Твърдост по 

Шор А 

съгласно ISO 

868 

~ 35 

Допустимо 

движение на 

фугата [%] 

25 

Модул на 

увеличаване на 

напрежението 

при 100%, 

съгласно ISO 

8339 [N/mm²], 

method B 

~ 0,4 

Модул на 

увеличаване на 

напрежението 

при 100%, 

съгласно ISO 

37, S3A [%] 

~ 0,6 

Якост на опън 

съгласно ISO 

37, S3A [%]  

~ 700 

Якост на опън 

съгласно ISO 

37, S3A [N / 

mm²]  

~ 1,7 

Температурна 

устойчивост от 

/ до [° C]  

- 40 / + 90 

 

Свиване на 

обема, 

съгласно  ISO 

10563 [%] 

< 10 

Срок на годност 

при 23 ° C / 50% 

относителна 

влажност за 

касета / фолио 

торба [месеци] 

12 (1) 
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Тези данни не са подходящи за издаване на спецификации. Моля, свържете се с OTTO-CHEMIE преди издаване 

на спецификации.

 

Подготовка:   

 

Всички повърхности, които ще се лепят трябва да бъдат изчистени, както и всички замърсители 

като отделящи агенти, консерванти, мазнини, масло, прах, вода, стари лепила или уплътнители 

и други вещества, които могат да повлияят на сцеплението, трябва да бъдат отстранени.  

Почистване на непорести субстрати/основи: Нанесете SSGUnicleaner (време на проветряване 

около 1 мин.) с чиста памучна кърпа без влакна.  

Почистване на порести основи: Почистете повърхностите напр. с четка от стоманена тел или 

шлифовъчен диск за отстраняване на частиците, обезпрашете и избършете с парцал напоен с 

чистителя. 

Повърхности, които ще се лепят трябва да бъдат чисти, без мазнини и сухи. 

 
 

Таблица при нанасяне на 

Грунд: Качеството на уплътняването и залепването зависят от съответните външни влияния. Напр. 

екстремните колебания в температурата, силите на опън или усукване, постоянния  контакт с 

вода и др. имат високи изисквания при залепване. В такива случаи е препоръчително да се 

нанесе грунд, съгласно препоръките на нашия технически отдел ( OTTO Primer 1216), за да се 

постигне еластично свързване. 

 

Acrylic glass/PMMA (Plexiglas®, etc.) - 

Acrylic bathroom surfaces (e. g. bath tubs) - 

Aluminium + 

Aluminium anodized + 

Aluminium powder-coated T 

Concrete 1225 

Concrete block - 

Lead T 
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Stainless steel + / 1216 

Iron T 

Epoxid resin coating + / 1216 

Glass + 

Wood, painted (solvent systems) + / 1226 

Wood, painted (aquaeous systems) T / 1227 

Wood, varnished (solvent systems) + / 1227 

Wood, varnished (aquaeous systems) + / 1227 

Wood, untreated T 

Ceramic, glazed + 

Ceramics, unglazed + / 1216 

Plastic profiles (unplasticized, e. g. Vinnolit) 1227 

Copper + / 1227 (1) 

Melamine formaldehyde resins (e. g. Resopal®) T 

Brass + / 1227 

Natural stone / marble - 

Polyester T 

Polypropylene - 

Cellular concrete T 

Plaster 1225 

PVC unplasticized + / 1227 / 1225 

PVC-soft-foils - 

Tinplate T 

Zinc, galvanised iron + 

 
1) Вижте описанието „Важна информация“ 

 
+ = добра адхезия без грунд 

- = не е подходящо 
T = препоръчително тестване 

 

Приложение:  

 

Нашият продукт може да бъде покрит с боя или лак. Съвместимостта между покритието и 

нашия продукт трябва да бъде проверена преди нанасянето от потребителя.  

Ако след успешен тест за съвместимост, нашият продукт е покрит по цялата повърхност, това 

покритие също трябва да може да следва еластичното движение на уплътнителя. В противен 

случай могат да се появят пукнатини в покритието на боя или оптични увреждания. 

Поради многото възможни влияния по време и след приложението, клиентът винаги трябва 

първо да извърши опити. 

Моля, спазвайте препоръчителния срок на годност, който е отпечатан върху опаковката. 

Препоръчваме да съхраняваме нашите продукти в неотворени оригинални опаковки сухи 

(<60% RH) при температури от +15 ° C до +25 ° C. Ако продуктите се съхраняват и / или 

транспортират при по-високи температури / влажност на въздуха за по-дълги периоди (някои 

седмици), може да възникне намаляване на трайността или промяна на характеристиките на 

материала. 
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Опаковка: 

Разфасовки: 580 мл. Фолио/ бр. 

Количество в кашон – 20 бр. 

Възможност за поръчка на по-малко от 20 бр. 

 

 

 

 

Цветове: Бял 
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Hermann Otto GmbH 

Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Германия 

2014 

OC0360A 

EN 15651 - 1 

1- компонентен уплътнителен материал на база хибриден полиме 

за приложение на фасади 

- Тип F EXT-INT CC 

- Кондициониране: метод B 

- Носещ материал: мазилка М1 

- Предварителна обработка: OTTO Primer 1225 

Поведение при пожар Клас Е 

Освобождаване на вредни за здравето и/или 

околната среда химикали 
оценено 

Водо- и въздухоплътност  

a) Устойчивост ≤ 3 mm 

b) Загуба на обем ≤ 10 % 

c) Поведение на опън, т.е. поведение на 

разширение под предварително напрежение 

след потапяне във вода 

 
издържан (NF) 

d) Характеристики на опън / секантен модул при 

студен климат (при -30°C) 
≤ 0,9 MPa 

e) Характеристики на опън / предварително 

напрежение при студен климат (при -30°C) 
 

издържан (NF) 

Дълготрайност издържан (NF) 
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Предпазни мерки: Моля, спазвайте информационния лист за безопасност на материалите. 

След втвърдяване продуктът е напълно без мирис. 

 

Гаранционна информация:  

                                                    Цялата информация в тази публикация се основава на настоящите ни технически познания и опит. 

Въпреки това, тъй като условията и методите за използване и прилагане на нашите продукти са 

извън нашия контрол, предлагаме да тествате продукта преди крайната употреба. Информацията, 

дадена в този технически информационен лист и обясненията на OTTO-CHEMIE във връзка с този 

технически информационен лист (напр. Описание на услугата, позоваване на DIN регламенти и 

т.н.), не трябва да се разглежда като гаранция. Гаранциите изискват отделна писмена декларация 

от OTTO-CHEMIE за доказване на тяхната валидност. Характеристиките, посочени в този 

информационен лист, определят характеристиките на изделието широко и заключително. 

Предложенията за употреба не трябва да се приемат като потвърждение за целесъобразността на 

препоръчаната предвидена употреба. Запазваме си правото да променяме продукта, като го 

коригираме според техническия прогрес и новите разработки. На Ваше разположение сме както за 

запитвания, така и за специфични проблеми на приложението. Ако за прилагането на нашите 

продукти е необходимо държавно одобрение или разрешение, потребителят е отговорен за 

получаването на такива продукти. Нашите препоръки не оправдават потребителя от 

задължението да вземат предвид възможността за нарушаване на правата на трети лица и - при 

необходимост - разрешаването му. 
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