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Aðrar upplýsingar: 

P305 - Hágæða Polyurethane kítti 

Tæknilegir eiginleikar: 
• Ottoseal P305 þornar án þess að í því myndist loftbólur eins og                           

vill gerast í mörgu öðru urethan kítti. 
• Besta vinnslu hitastig: +5°C til +40°C 
• Lekur ekki og er stöðugt.  Mikil viðloðun við mörg efni.    
• Hægt að slípa og mála 
• Teyganlegt, u.þ.b. 25% af fúgubreidd. Mikið efnaþol 
• Fljótþornandi, 2-3mm á 24 klst. við 23°C og 50% raka. Lyktarlítið. 
• Mikið þol gegn tímans tönn og útfjólubláum geislum sólar. 
• Heldur eiginleikum sínum mjög lengi í vatni og sjó. 
• Hitaþol eftir þornun: -40°C til +70°C.  Silíkon- og sýrulaust. 
• Geymslutími við 23°C og 50% raka er; í túpu / poka 9 mánuðir. 

Notkunarsvið: 
• Hágæða einþátta urethan þéttiefni tilbúið til notkunar, sem þornar við            

hita og raka andrúmsloftsins. 
• Ætlað til notkunar á mörgum stöðum í byggingariðnaði svo sem: 
• Til þéttingar á þenslufúgum og samskeytum milli glugga og hurðaeininga 
• Mjög mikil viðloðun við ógrunnað efni eins og ; gler, stein, ryðfrítt stál, 

“anodized” ál og tré. 
• Gott til notkunar í: suður í bílaviðgerðum(boddy), bílrúður, gáma, húsbíla, 

loftræstingar, glugga og hurðasamsetningar, og fl. 

Vinnsla og notkun: 
• Ef mjög mikil áraun er á límingu / þéttingu svo sem; mikil hitabrigði, sker átak, stöðugt 

vatnsbað, þá er nauðsynlegt að grunna undir lím/þéttiefnið t.d. með grunn nr. 1225 eða 
nr.1226. 

• Fletirnir sem á að líma / þétta  verða að vera þurrir, hreinir og fitulausir. Mjög gott að 
hreinsa með Otto-Chemie fituhreinsi T-250ml. 

• 600 ml. túpa dugar í 23 metra, miðað við fúgu 5 x 5 mm. Hámarksbreidd fúgu er 35mm 

• Ekki ráðlagt til notkunar á gólfsamskeytum í blautrými og þar sem vatnsálag er. 
• Efni sem geta upplitað ljósa liti af Ottoseal P305 eru: Butyl gúmmí, EPDM, 

neoprene og efni sem innihalda “bitumin”.   
• 600 ml. poki         
• 7. litir til á lager framleiðanda                                                                                   

Eigum til á lager             
eftirfarandi Liti:    

Vörunr.       Litur     Magn í  ks. 

OT-3301801     Hvítt           20 stk.                                       
OT-3301856     Grátt          20 stk.                                      
OT-3301804     Svart          20 stk. 
 
Grunnur nr.:    1225  
f. steypu, stein, tré ofl. 
Grunnur nr.:    1226  
f. ál, stál, málað tré ofl. 
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