Karta Techniczna wyrobu
Edycja: 2017/07/27
1. Nazwa wyrobu:
Silikon sanitarny (B870720, B870721, B870722, B870723)
2. Przeznaczenie produktu:
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający przeznaczony do uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych
tj. łazienki, toalety, prysznice, kuchnie, pralnie itd.
3. Charakterystyka wyrobu:
- charakter:
- system utwardzania:
- konsystencja:
- kolor:
- ciężar właściwy:
- szybkość wyciskania:
- kożuszenie:
- ściekanie w normy ISO 7390:
- dopuszczalne odkształcanie:
- czas utwardzania:
- wytrzymałość na temperaturę po utwardzeniu:
- twardość Shore A (3s) wg normy DIN 53505:
- odporność na rozciąganie wg normy DIN 53504:
- moduł wg normy DIN 53504:
- wydłużanie przy zerwaniu wg normy DIN 53504:
- możliwość naprawy:
- możliwość malowania:
- odporność na pleśń i grzyby:
- temperatura aplikacji:
- wydajność opakowania 300ml:

elastyczny
silikon octanowy
tiksotropowa
biały, bezbarwny
0,97g/ml
600 g/min (3 mm / 6,3 bar)
≈12-13 min (przy 23ºC i 55% wilgotności względnej)
<2
± 25%
2 mm dziennie (przy 23ºC i 55% wilgotności względnej)
od -30ºC do 120ºC
150
1,3 MPa (N/mm2)
0,3 MPa (N/mm2)
600%
tak, tym samym materiałem
nie
tak
od 5ºC do 40ºC
≈18mb spoiny 4 x 4 mm (max. szer. spoiny 25mm, max.
głębokość spoiny 14mm)

4. Sposób użycia:
Uszczelniane powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Stosować w temperaturze od 5ºC do 40ºC.
Fugę wygładzić szpachelką przy pomocy wody z niewielkim dodatkiem mydła w ciągu 8 minut od nałożenia silikonu. Fuga
powinna mieć kształt umożliwiający swobodne ściekanie wody.
Nie stosować do połączeń z teflonem, PP, PE. Neopren i bitum mogą spowodować plamienie. Nie stosować do betonu,
marmuru, ołowiu, cynku, miedzi, żelaza i przyklejania luster.
5. Opakowania handlowe:
- kartusz 300ml / karton 12 szt.
- tuba 80ml / karton 12 szt.
6. Środki ostrożności:
- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu
7. Dokumenty / atesty:
DWU
8. Spełnia wymagania norm:
Nie dotyczy
9. Termin przydatności:
24 miesiące
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