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DEKASEAL 1512 & 1517 
 

Charakteristika: 
 
Dekaseal 1512 a 1517 jsou stříkatelné, jednosložkové, plastově-elastické těsnicí hmoty na 
butylové bázi, které můžou být přelakovány a které jsou bez aromatických rozpouštědel. 
Tyto výrobky tvoří suchou „kuži“. Dekaseal 1512 a 1517 se používají v karavanu, obytných 
vozech a RV výrobní odvětví. 
 

Oblast použití: 
 
●Těsnění drážek ●Utěsnění spojů hrany na hranu 
●Utěsnění překrytí a spojovacích spár ve stavebnictví 
●Těsnění v kovu, ventilačním systému, motorových vozidlech, vozíků, kontejnerů a strojním 
stavebnictví 
●Pro uložení a těsnění mezi rámy oken (kov, dřevo) a zdiva 
●Utěsnění mezi prefabrikovanými komponenty ●Pro plech ohraničující komíny 
●Při instalaci a natěračské práce, a pro všechny typy stavebních prvků 
 

Vlastnosti: 
 
●Bez aromatických rozpouštědel ●Dobrá chemická odolnost 
●Přebytek Dekaseal 1512 a 1517 může být odstraněn pomocí ředidla Dekalin VD2 
●Velmi dobrá odolnosti vůči UV záření a stárnutí ●Lze přelakovat 
●Obecně dobrá přilnavost na různých podkladech bez použití předčištění 
●Lze použít v rozmezí teplot -30 ° C až +100 ° C 
 

Lepení: 
 
Obecně Dekaseal 1512 a 1517 drží dobře i bez předčištění na čistém, suchém, prachu a 
mastnoty zbaveném podkladu z hliníku, nerez ocele, pozinkované ocele, zinku, mědi, mosazi, 
práškovou barvou stříkaném kovu, většiny lakovaných kovových povrchů, skla, PVC, 
polyesteru (GRP), malovaném a lakovaném dřevě atd. Žádné přilnavosti bude dosaženo na 
polyethylenu, polypropylenu a Teflonu ® bez zvláštního zacházení. Pro neuvedené podklady 
a další informace kontaktujte Dekalin. 
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Návod na použití 
 
Dekaseal 1512 a Dekaseal 1517 může být aplikován pomocí ruční pistole nebo pistole na 
stlačený vzduch. Při použití stlačeného vzduchu je nezbytný tlak 3-5 baru. Při vyplňování 
drážek a bodů, které mají být utěsněny, dejte pozor na vznik vzduchových bublin. Odpaření 
rozpouštědla může vyvolat lehké smršťování v průběhu sušení. Viditelné body a drážky 
můžou být urovnány po aplikaci stěrkou nebo prstem namočeným v běžném čisticím 
prostředku.“Kůže“ se vytvoří během 1 - 2 hodin. Vytvrzení trvá 2 až 3 dny, v závislosti na 
objemu drážky. 

 
TECHNICKÁ DATA: 
 

Vlastnost Hodnota 

Barva  1512 šedobílá, 1517 černá 
Základní materiál Butylová pryž, umělé pryskyřice, minerální plniva a 

rozpouštědla 
Konzistence Pastovité 
Vytvrzení Emise rozpouštědel  
Hustota při 20°C 1500 kg/m3  
Bod vzplanutí < 27°C  
Viskozita 2500mPa.s  
Teplotní odolnost -30 až +100°C  
Chemická odolnost Voda, zředěné kyseliny, louhy, UV záření, počasí 
Aplikační teplota +5 až +35°C 

 
Skladování 
 
Dekaseal 1512 a 1517 jsou mrazuvzdorné. Skladovací teplota musí být mezi + 10 ° C a + 30 ° 
C. Výrobky by měly být chráněny před přímým slunečním zářením a horkem. Jestliže se 
uchovávají v chladu a suchu v neotevřených originálních obalech lze skladovat až jeden rok v 
závislosti na obalu. 
 

Balení 
 
310 ml kartuše, 560 ml salámy (a krabici po 12ti kusech), jiné balení na vyžádání 


