
WŁAŚCIWOŚCI
 wysoce elastyczny
 doskonała przyczepność
 do wnętrz i na zewnątrz
 łatwy w nakładaniu dzięki innowacyjnej 

tubce

ZASTOSOWANIE
Służy do wypełniania szczelin pomiędzy materiałami budow-

lanymi i elementami wykończeniowymi. Posiada doskonałą 

przyczepność do płytek ceramicznych, drewna, emalii, por-

celany i powierzchni malowanych. Znajduje również zastoso-

wanie przy uszczelnianiu ram okien i drzwi, luksferów, wa-

nien, brodzików, kabin prysznicowych, sedesów itp. Może 

służyć również jako uszczelniacz do łodzi, statków, samo-

chodów, przyczep kempingowych w zastosowaniu konsu-

menckim.

Nie należy go stosować do klejenia akwariów, luster i koro-

dujących metali (ołowiu, miedzi, cynku, żelaza).

Nie daje się malować, w kontakcie z kamieniem natural- 

nym może spowodować jego przebarwienia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Uszczelniane powierzchnie muszą być suche i wolne od tłusz-

czów, bitumów, pyłów i innych substancji obniżają- cych przy-

czepność. Istniejące zabrudzenia i ewentualne pozostałości 

poprzednich uszczelnień należy usunąć. Zatłuszczone po-

wierzchnie trzeba zmyć rozpuszczalnikiem. Krawędzie szczeli-

ny można okleić taśmą samoprzylepną co ułatwi usuwanie za-

brudzeń silikonem. W przypadku uszczelniania szczelin należy 

wcisnąć w nie sznur dylatacyjny, tak aby wypełnienie silikonem 

przylegało nie spodem, a jedynie bokami do przemieszczają-

cych się elementów. Grubość wypełnienia powinna wynosić 

około 50% szerokości szczeliny. Szerokość szczeliny nie może 

być jednak mniejsza niż 5 mm.

 
WYKONANIE 

Szczeliny trzeba wypełniać w sposób ciągły, nie pozostawia-

jąc w nich pustych przestrzeni. W ciągu 5 minut powierzch-

nię wypełnienia należy spryskać wodnym roztworem mydła 

i wygładzić podobnie zwilżanym narzę- dziem, usuwając jed-

nocześnie nadmiar materiału. Spoina powinna mieć kształt 

uniemożliwiający gromadzenie się na niej wody. Zerwać taśmy 

samoprzylepne, jeśli były stosowane. Świeże zabrudzenia si-

likonem należy zmyć roztworem wody z mydłem lub benzyną 

lakową, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. Napo-

częte opakowanie powinno być wykorzystane w możliwie naj-

krótszym czasie.

UWAGA
Prace  należy  wykonywać  w  suchych  warunkach przy tempe-

raturze powietrza i podłoża od  +50C do +400C.

W czasie twardnienia silikonu wydziela się kwas octowy,

który może podrażniać oczy, błony śluzowe i skórę. W po-

mieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wenty-

lację. Zabrudzenia naskórka zmywać roztworem spirytusu. 

W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie 

wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.
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ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-

riału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastą-

pić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych 

zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-

wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 

należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność kar-

ty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych 

warunkach, w temperaturze od +50C do +250C.

OPAKOWANIA
Tubka 50 ml. 

DANE TECHNICZNE
Baza: silikon octanowy 

Kolory: biały, bezbarwny 

Temperatura stosowania: od +50C do +400C 

Odporność temperaturowa: od -300C  do +1200C

Czas powierzchniowego 

przesychania: ok. 25 min (przy temperaturze 

 230C oraz 50% wilgotności)

Czas twardnienia: ok. 5 mm w ciągu 2-3 dni

Szerokość spoiny: od 5 do 30 mm

Odporność na spływanie

wg EN 15651-1:2012: ��3 mm

Utrata objętości

wg EN 15651-1:2012: ��45 %

Odporność na spływanie

wg EN 15651-3:2012: ��3 mm

Utrata objętości

wg EN 15651-3:2012: ��40 %

Charakterystyka rozciągania po zanurzeniu

w wodzie w temperaturze 230C

wg EN 15651-3:2012: ��25 %

Wyrób zgodny z normą EN 15651-1:2012 oraz EN 15651-3:2012.


