
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis produktu  Pro 590 jest wysokiej jakości, jednoskładnikowym szczeliwem 

na bazie polimeru MS 
 
Zastosowanie  Pro 590 jest przeznaczony do zastosowań na prestiżowych 

budynkach oraz budynkach, narażonych na działanie 
ekstremalnych czynników atmosferycznych, niesprzyjającego 
klimatu, promieniowania UV.  
 
Produkt został opracowany jako nieplamiący uszczelniacz o 
dużej sprężystości, doskonały do zabezpieczeń przed 
czynnikami atmosferycznymi nowoczesnych fasad pokrytych 
panelami z wrażliwych materiałów takich jak: kamień naturalny i 
szkło. 

   
Właściwości   

• Bezpieczny, nie zawierający izocyjanianu, lotnych 
rozpuszczalników organicznych, kwasów lub chlorowców  

• Bezpieczny dla środowiska, z doskonałą odpornością na 
działanie promieniowania UV i niekorzystnych czynników 
atmosferycznych 

• Nieplamiący 
• Wysoka odporność na zabrudzenia 
• Niski współczynnik sprężystości dla złączy o dużych 

przemieszczeniach 
• Dobra, nie wymagająca gruntowania, przyczepność do 

większości spotykanych podłoży budowlanych 
• Jednoskładnikowy, łatwy w nakładaniu 
• Można go malować po nałożeniu, zalecany test zgodności 
• Odporny na procesy starzeniowe 
• Wysoka estetyka wykończenia 
• Szeroki zakres temperatury pracy 
   

Certyfikaty, 
Standardy krajowe    Produkowany zgodnie z normami ISO 9001 
    ISO 11600-F-25LM 
    ASTM C 1248-93 dla właściwości nieplamiących 
 
 
 
Charakterystyka Produktu 
  
Kolor  Biały, betonowy szary, brązowy, kamień, 

jasnożółty (piaskowiec), czarny 
Inne kolory dostępne na życzenie 

 
Opakowanie    Kiełbaski 600ml – 10 szt. w kartonie  

Kartusze 290 ml dostępne na życzenie 
 
Przechowywanie W temp. od + 5 °C do + 30°C w suchym miejscu, w oryginalnym, 

zamkniętym opakowaniu, przez okres 12 miesięcy od daty 
produkcji 

Karta Techniczna 
Produktu Pro 590 
Uaktualnienie:                  
Luty 2005 



   
 
 
 
Dane Techniczne 
 
Skład chemiczny  Uszczelniacz na bazie polimeru MS  
 
Ciężar właściwy   1,58 g/cm³  
 
Czas tworzenia skórki  30-45 minut w temp. +23°C i wilgotności względnej (RH) 50%  

dla odsłoniętego złącza 
 
Czas utwardzania 2 mm na dobę w temp. +23°C i wilgotności względnej (RH) 50 % 

dla odsłoniętego złącza 
 
Współczynnik 
akomodacji przemieszczeń 70% 
 
Konsystencja    Pasta 
 
Temperatura 
pracy    od -40°C do +150°C  
 

Przyczepność    Dobra przyczepność do większości porowatych i nieporowatych  
podłoży 

 
Skurcz po utwardzeniu Brak 
 
Wydłużenie całkowite   ok. 300%  
 
Twardość Shore A    20 – 25   
 
Starzenie   Odporny na procesy starzeniowe. 
 
Możliwość malowania: Pro 590 daje się malować. 
   Większość farb i powłok przylega do utwardzonego Pro 590. 

Daje się malować bezpośrednio po nałożeniu. 
Przed nałożeniem farby zalecane jest wykonanie testu 
zgodności. 

 
Przygotowanie   
specyfikacji:  Powyższe wartości nie mogą służyć do przygotowywania 

specyfikacji. Przed przystąpieniem do opracowywania 
specyfikacji dla tego produktu należy skontaktować się z 
przedstawicielem firmy Geocel. 

 
 
Sposób użycia 
 

Zużycie   Zużycie w zależności od rozmiaru spoiny: 
    

Przekrój spoiny w mm 
szerokość i głębokość 6x6  8x8  15x8  20x10  30x15 

Kiełbaska 600ml  16.6m 9.3m 5m  3m  1.3m 

 
Sposób nakładania 
Przygotowanie powierzchni Podłoże musi być suche, czyste, wolne od piasku, tłuszczu lub 

szronu. 
• Podłoża porowate (beton, tynk):  

- oczyścić szczotką i dokładnie usunąć kurz, biały nalot,  
  zanieczyszczenia, stare szczeliwa. 



• Podłoża nieporowate (metale, tworzywa sztuczne):  
- odtłuścić przy użyciu Geocel Surface Cleaner  
- pozostawić do całkowitego wyparowania  
  rozpuszczalnika.  

•    Rozmiary spoiny:  
- minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm 
- dla spoiny o szerokości 6-12 mm, głębokość szczeliwa 
powinna wynosić 6 mm  

- dla spoin o szerokości powyżej 12 mm, należy 
stosować zasadę: stosunek szerokości do głębokości 
2:1.  

-  w przypadku zastosowania złącza narożnikowego, 
szerokość spoiny powinna wynosić min. po 6mm dla 
każdego podłoża.  

- Należy upewnić się czy głębokość szczeliny jest 
zgodna z wymogami, a złącze kompensacyjne 
szczelnie ją wypełnia. Taśma wypełniająca lub 
oddzielająca powinna zostać ułożona na dnie szczeliny 
tak, aby uszczelniacz spajał tylko brzegi złącza 

 
Gruntowanie Pro 590 wykazuje dobrą, nie wymagającą gruntowania, 

przyczepność do większości spotykanych podłoży budowlanych. 
Jednakże, ze względu na naturalną różnorodność materiałów 
porowatych, takich jak beton i kamień naturalny, w celu 
potwierdzenia optymalnej adhezji, zalecane jest wykonanie testu 
przyczepności przed przystąpieniem do realizacji projektu. W 
celu uzyskania dokładnych wskazówek prosimy skonsultować 
się z Serwisem Technicznym Geocel. 

 
   
Warunki nakładania   Temperatura nakładania: od + 5 °C do + 45°C.  

 
Wykończenie      Należy obrabiać spoinę w ciągu 5 minut po nałożeniu w celu  
     zapewnienia dobrej przyczepności uszczelniacza do podłoża. 

Obrabianie uszczelniacza pozwala również na uzyskanie 
gładkiego, profesjonalnego wyglądu wykończenia spoiny. 

 
Czyszczenie  Oczyścić narzędzia rozpuszczalnikiem na bazie alkoholu lub 

przy użyciu chusteczek Geocel Universal Wipes.  
Po utwardzeniu uszczelniacz można usunąć mechanicznie.  

 
Ograniczenia Nie stosować na powierzchnie wydzielające oleje lub 

plastyfikatory. Należy upewnić się czy uszczelniacz jest 
kompatybilny z powierzchnią, na którą będzie nakładany.  
Pro 590 nie jest kompatybilny z produktami silkonowymi. 

 
Zdrowie i bezpieczeństwo: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  

Chronić przed dziećmi. 
 
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym rękawice i 
okulary. 

 
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa stosowania są dostępne w 
witrynie internetowej: www.geocel.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Informacja o ograniczonej gwarancji – Prosimy o dokładne przeczytanie  
 
Powyższe informacje przedstawiono w dobrej wierze i uważa się je za dokładne. Jednakże, 
ponieważ warunki i sposoby użycia naszych produktów pozostają poza naszą kontrolą, 
informacje te nie powinny być stosowane zamiast prób u odbiorcy, potwierdzających, że 
produkty Geocel są bezpieczne, efektywne i w pełni nadają się do danego zastosowania. 
Zalecenia odnośnie użycia nie powinny być traktowane jako pobudka do naruszenia 
jakiegokolwiek patentu. 
 
Jedyna gwarancja Geocel stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości 
podane w specyfikacji sprzedaży. 
 
Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w 
przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. 
 
Geocel nie udziela jakiejkolwiek jawnej lub dorozumianej gwarancji przydatności produktu do 
konkretnego zastosowania lub przydatności do sprzedaży. 
 
Geocel zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub będące wynikiem 
zastosowania produktu. 

 
 
 
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii  Dystrybucja w Polsce 
 
Przez:      Przez:  
Geocel Ltd     Proventuss Polska Sp. z o.o. 
Western Wood Way    ul. Gizów 6 
Langage Science Park    01-249 Warszawa 
Plympton, Plymouth    Polska 
Devon, PL7 5BG 
United Kingdom. 
 
Tel: + 44 1752 202060    Tel: +48 22 314 44 32 
      e-mail: office.polska@proventuss.com 
 
www.geocel.co.uk    www.proventuss.com 
 
 
 


