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Descriere produs: Etanşeizant monocomponent pe bază de apă de sticlă cu rezistenţă la temperaturi 

înalte. 

Mod de ambalare: cartuș PE conținut 310 ml, 12 buc / bax 

Culoare: antracit 

Caracteristici:  

• etanşeizant solid, pe bază de apă de 

• duritate mare (nu este elastic) 

• șlefuibil și vopsibil 

• rezistenţă foarte bună până la +800 °C, ocazional până la +1500 °C 

• aderenţă foarte bună pe diferite suprafeţe metalice  

• nu conţine solvent organic şi azbest 

• nu îmbătrâneşte 

• se poate dilua și spăla cu apă 

• şi pe suprafeţe exterioare  

• nu rezistă la contact permanent cu apa 

Domeniul de utilizare: 

MESTER 1000 °C Etanşant Termorezistent este un material pentru etanşeizarea părţilor componente 

ale sobelor, şemineelor, sobelor de gătit, centralelor termice sau a coşurilor de fum. Nu se poate folosi 

la rosturi de dilataţie sau îmbinări expuse la trepidaţii!  

Nu se va folosi la rosturi expuse în mod constant la apă. Aderenţă foarte bună pe sticlă, dar atacă sticla 

şi aceasta devine mată. 

Consum specific: 

Ambalajul de 310 ml este suficient pentru cca. 12 metri liniar la rost cu dimensiuni: 5 mm. x 5 mm. 

Mod de utilizare: 

Se va aplica pe suprafeţe uscate, curate, lipsite de urme de praf, ulei, grăsimi şi eventuale pete de 

rugină. Suprafeţele lustruite se vor şlefui în prealabil şi se vor curăţa. 

Materialul se va aplica cu pistol manual, cu acumulator sau pneumatic. După aplicare, materialul se va 

finisa cu şpaclu. Eventuala bandă de hârtie pentru protecţie se va îndepărta imediat după finisare. 

Important de reţinut: 

 Aplicarea materialului se va face între temperaturi de + 5 °C şi + 40 °C. Materialul proaspăt aplicat se 

va feri timp de minim 24 de ore de ploaie, umezeală sau soare intensă. Materialul proaspăt se poate 

şterge cu cârpă umedă. Uneltele se vor spăla imediat după utilizare cu apă. Materialul întărit se poate 

curăţa pe cale mecanică. Resturile rămase se pot înmuia cu apă şi se pot șterge după un timp mai lung. 

Pe suprafeţe exterioare se recomandă protejarea materialului de contactul permanent cu apa. Perioada 

de uscare se poate scurta prin încălzire lentă. 
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Date tehnice: 

Valorile sunt date la +230C şi 50% umiditate relativă.  

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței. 

Înainte de uscare 

Densitate:                                                                                            2,04 g/cm3    

Pelicularizare:                                                                                      3-4 minute 

Timp de uscare:                                                                                   1-2 mm / primele 24 ore 

Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):                         +50C - +400C 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +300C):     12 luni 

După uscare 

Rezistență termică:                                                                               +8000C (ocazional și mai mult) 

Duritate Shore A (ISO 868):                                                                 75 +/- 5 

Deformare elastică:                                                                               0 % 

Măsuri de siguranță:       

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

A se feri de îngheț. 

Se vor respecta recomandările din Fișa tehnică de securitate. 

 Această specificaţie tehnică nu constituie sub nici o formă garanţie privind utilizarea produsului şi 

condiţiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la condiţiile particulare de lucru. 

Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca materialul corespunde scopului dorit, 

pentru a evita greşelile posibile. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea 

producătorului de orice fel de responsabilitate privind calitatea execuţiei. Pentru informaţii 

suplimentare producătorul stă permanent la dispoziţia utilizatorului. 


