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Informacje techniczne  

 Utworzono: 19/12/2006 
Wersja: 15 
Anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie 
wersje 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

SILIKON SANITARNY  

 
Działanie  

 
Octowy kit silikonowy ze środkiem przeciwgrzybicznym (ochrona 
przed ple śnią) – Przeznaczony specjalnie do urz ądzeń sanitarnych. 
� Połączenia izolacyjne w urządzeniach sanitarnych: umywalkach, basenach, kabinach 

prysznicowych, wannach, zlewozmywakach, stołach laboratoryjnych i innych miejscach, 
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, kamieninia 
          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 cieknie) 
Rodzaj sieciowania Octowe 
Gęstość 0,99 
Czas tworzenia warstwy 5 min 
Czas utraty kleistości 45 min 
Na połączeniu krzy żowym:   
Twardość shore A 19 
Wskaźnik elastyczności przy 100% 0,4 MPa 
Rozciągliwość do przerwania ≥ 150% 
Odporność cieplna od –40°C do +100°C bez stwardnienia ani rozmi ękczenia 
Odporność Na starzenie nawet w środowisku ciepłym i wilgotnym  

Na wodę z prania i produkty chemii domowej 
Przyczepność Doskonała do szkła, emalii, porcelany. 
 

Sposób u życia  
 

Przygotowanie 
 
� Elementy muszą być suche, niezakurzone i odtłuszczone. 
 
Instrukcje 
 
� W przypadku zbyt głębokich połączeń, zmniejszyć głębokość wypełniając wstępnie pianką komórkową. 
�  W zasadzie głębokość połączenia nie powinna przekraczać połowy szerokości połączenia (nie dotyczy ujścia)  
� Nakładając silikon za pomocą końcówki (rurki stożkowej), odciąć jej koniec, do średnicy nieco mniejszej niż 

rednica połączenia, następnie  zastosować produkt. 
� Wygładzić w czasie do 5 minut po zastosowaniu. 
� Nie stosować, jeśli temperatura jest niższa niż +5°C lub wy ższa niż +40°C. 
 



Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne pod nr. Tel : +48 (22) 630 22 40.  Informacje zawarte w niniejszych informacjach 
technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność 
materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach 
stosowania. 
Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. 

Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.   
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Zużycie 
 
W zależności od rozmiarów złącza i zastosowania, wkład 310 ml powinien wystarczyć na następującą długość złącza 
(długość złącza podano w metrach): 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szerokość w mm (l) Głębokość 
w mm (p) 8 10 15 20 25 30 
4 9,6 7,7 5,1 3,8 3,1 2,5 
5 7,7 6,2 4,1 3,1 2,4 2,0 
7 5,5 4,4 2,9 2,2 1,7 1,4 
8 4,8 3,8 2,5 1,9 1,5 1,2 
10  3,1 2,0 1,5 1,2 1,0 
12   1,7 1,2 1,0 0,8 
15   1,3 1,0 0,8 0,6 
20    0,7 0,6 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Szerokość w mm (l) Szerokość 
w mm (l) 4 6 8 10 12 
4 19,3     
6  8,6    
8   4,8   
10    3,1  
12     2,1 

 
 
Oczyszczanie materiału 
 
Materiał należy oczyszczać przy użyciu acetonu, white-spirit lub alkoholu etylowego przed wyschnięciem produktu i 
poprzez zdrapanie po stwardnieniu.  
 

Zalecenia  
 
Najpierw należy określić pozycję złącza poprzez umieszczenie taśmy przylepnej, którą usuwa się zaraz po 
wygładzeniu. 

 
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  
 

Kitu nie można malować. 
Długotrwałe przechowywanie w wyższej temperaturze może w niektórych przypadkach zmienić końcowe cechy    
produktu. 
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