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Descriere produs:    

 Adeziv și etanşant siliconic monocomponent, rezistent la temperaturi ridicate 

 Mecanismul de întărire:  

 sistem acetoxi, intră în reacţie cu umiditatea atmosferică 

Mod de ambalare:  

cartuș PE conţinut 310 ml, 12 buc / bax 

Culoare:  

 marou roşcat 

Domeniul de utilizare: 

 Pentru umplerea rosturilor de dilataţie de la îmbinarea elementelor din metal, ceramică sau 

sticlă, expuse la temperaturi ridicate. Astfel se poate utiliza la etanşări la cazane de fontă, 

şeminee, sobe de teracotă sau etanşări la elemente de motoare sau sisteme de uscare. 

 Datorită emisiei de acid acetic la întărire, poate coroda suprafeţele din fier, oţel sau cupru. 

Mod de utilizare: 

 Substratul va fi perfect uscat, curat, portant şi lipsit de orice fel de impurităţi. Se vor îndepărta 

în prealabil praful, urmele de grăsimi, ulei şi eventualele porţiuni neaderente. 

 La aplicare pe sticlă sau ceramică (plăci de teracotă) nu este necesară grunduirea. Pe suprafeţe 

de aluminiu deasemenea se poate aplica fără grunduire. Pentru mai multă siguranţă – în special 

la suprafeţe din material plastic – se recomandă o prealabilă probă de aderenţă. La eventuale 

dubii privind aplicarea se va consulta producătorul.  

 Pentru suprafeţe neabsorbante, cu porii închişi, se recomandă grunduirea prealabilă.  

 Se taie din capătul filetat al tubului şi se înşurubează tija de evacuare,tăiat la capăt în 45˚ în 

funcţie de lăţimea rostului. Cartușul se pune în pistol şi se aplică materialul prin umplerea 

compactă a rostului. 

Finisarea rostului: 

 Înainte de uscarea la suprafaţă a materialului, suprafaţa rostului se va uniformiza cu apă 

distilată. 

 Dacă marginile rosturilor au fost protejate cu bandă de mascare, aceasta se va îndepărta imediat 

după terminarea finisării. 

Dimensiunile rosturilor: 

Pentru a obţine efectul de etanşare, se vor avea în vedere elasticitatea materialului şi 

dimensiunile corecte ale rosturilor. 

Necesar de material:  

Lăţimea rostului (mm) x adâncimea lui (mm) ne dă necesarul de material în ml pentru 1 metru 

de rost de executat. Acesta înpărţit la 310 ml ne dă necesarul în metri linear. 
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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 (DIN 53479-B):                                                                  1,09 g/cm3          

Tipul materialului:                                                                              polisiloxan 

Pelicularizare:                                                                                     10-12 minute 

Timp de uscare:                                                                                   3-4 mm / primele 24 ore 

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

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +300C):     18 luni 

După uscare 

Rezistență termică:                                                            -400C - +2500C (pe scurt timp și mai mult) 

Deformare elastică:                                                            25% 

Duritate Shore A (ISO 868):                                              25 +/-2 

Alungire la rupere (ISO 8339):                                          250% 

Curăţare:  

Materialul proaspăt se poate spăla cu aceton. Materialul întărit se poate îndepărta numai pe cale 

mecanică. 

Măsuri de securitate: 

 Nu este material periculos. Pe durata întăririi poate emana cantităţi mici de acid acetic. Se va 

asigura o aerisire corespunzătoare. Se vor proteja ochii şi pielea. Dacă ajunge în contact cu ochii, se 

va spăla imediat cu apă din abundenţă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 Gestionarea deşeurilor:   

Resturile de material nefolosit nu se vor arunca la canalizare. Acesta se va evacua în locuri special 

amenajate de prelucrare a deşeurilor periculoase. Se va respecta legislaţia în vigoare. 

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. 


