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Informacje techniczne 
 Utworzono : 03/01/11 

Wersja : 4 
Anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie 
Wersje 

 

 

 

 

SILIKON SANITARNY 

 

DZIAŁANIE 

Octowy uszczelniacz silikonowy ze środkiem przeciwgrzybicznym (ochrona 
przed pleśnią) – Przeznaczony specjalnie do urządzeń sanitarnych. 

 Szczelne połączenia elastyczne wokół urządzeń sanitarnych: umywalki, baseny, kabiny prysznicowe, 
wanny, zlewozmywaki, stoły laboratoryjne i inne miejsca, gdzie wilgoć może doprowadzić do 
powstawania pleśni. 

 Obecność skutecznego środka przeciwgrzybicznego zapobiega tworzeniu się czarnych plam, przez 
które połączenie wygląda na brudne. 

 Nie stosować do materiałów syntetycznych, akrylowych lub kompozytowych, kamienia naturalnego 
(marmur, granit po przeprowadzeniu prób) 

 Nie stosować do akwariów ( środki przeciwgrzybiczne są niebezpieczne dla ryb) 

 

Charakterystyka techniczna 

Kolor Biały, przezroczysty 

Postać Pasta tiksotropowa (nie płynie) 

Rodzaj usieciowienia   Octowe 

Gęstość  0,98 

Czas tworzenia warstwy zewnętrznej „skórka” ≥ 9 minut 

Czas utraty kleistość ≥ 20 minut 

Temperatura użycia 5°C do 40°C 

Na połączeniu krzyżowym: 

Twardość Shore A 19 

Wskaźnik elastyczności przy 100% 0,4 MPa 0,4 Mpa 

Wydłużeniu przy zerwaniu  ³ 150% ≥ 150% 

Odporność cieplna  od –30°C do +100°C bez stwardnienia ani rozmiękczenia 

Odporność na starzenie nawet w środowisku ciepłym i wilgotnym 
Odporność na produkty myjące i chemię gospodarczą 

Przyczepność  Doskonała do szkła, emalii, porcelany. 

(Wszystkie te wartości mierzone są w temperaturze 23 C i wilgotności względnej 50%. W zależności od warunków stosowania mogą się 

różnić) 
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Sposób użycia 

Przygotowanie 
 

 Elementy muszą być suche, niezakurzone i odtłuszczone. 
 

Stosowanie 
 

 W przypadku zbyt głębokich połączeń, zmniejszyć głębokość wypełniając wstępnie pianka 
komórkowa, głębokość połączenia nie powinna przekracza połowy szerokości połączenia (nie 
dotyczy ujścia) 

 Odciąć końcówkę wylotową do średnicy nieco mniejszej niż spoina, a następnie nałożyć produkt. 

 Wygładzić spoinę. 
 

Zużycie 
 
W zależności od wymiarów spoiny, 310 ml pojemnik wystarczy na następujące przybliżone 
 długości spoin (długość spoiny jest wyrażona w metrach) 

 
 

Głębokość 
(mm) 

szerokość (mm) 

8 10 15 20 25 30 

5 7,20 5,70 3,60 2,9 2,30 1,90 

7 5,70 4,10 2,80 2,10 1,60 1,30 

8 5 3,6 2,40 1,80 1,40 1,20 

10 5  1,90 1,40 1,20 1,00 

12    1,20 1,00 0,90 

15     0,80 0,60 

20      0,40 

 
 

 

Czyszczenie 

 Uszczelniane wyposażenie należy oczyścić przy użyciu acetonu, rozpuszczalnika spirytusowego 
(White-spirit) lub alkoholu etylowego przed wyschnięciem produktu i poprzez usunięcie po 
stwardnieniu.  

Przechowywanie 
Przechowywać w temperaturze między –5°C i +30°C. 
W temperaturze 20°C czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu 
wynosi 18 miesięcy 

 

UWAGI 
Silikon nie możne być malowany. 
Długotrwałe przechowywanie w wyższej temperaturze może w niektórych przypadkach zmienić  
cechy produktu. 


