Pattex Sanitarni silikon
Sanitarni silikon odporen na plesni
KARAKTERISTIKE
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Nizko modularni
Enostavno iztiskanje
Gladko in sijajno po nanosu
Odporen na ozon, UV žarke, vremenske razmere in
staranje
Vodoodporno
Prijemanje na steklo, keramiko, steklene obarvane
površine, eloksiran aluminij
Odporen na nastanek plesni
Dobra odpornost na običajna čistilna sredstva in
večino kemikalij
Odličen oprijem na večino neprepustnih površin kot so
steklo, glazura in aluminij
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PODROČJE UPORABE

UPORABA

➢
➢

Odrežite zgornjo konico kartuše nad vijačnim navojem.
Privijte plastični nastavek in diagonalno odrežite konico
nastavka (pod kotom 45°C). Vstavite kartušo v pištolo.
Posebno pozornost je potrebno nameniti tesnjenju ob
robovih. Glajenje silikona omogoča dobro oprijemljivost
silikona na površino. Na silikon razpršimo vodo z milom,
ga speremo ter odstranimo presežne materiale. Če ste
uporabljali trak, ga odstranite. Sveži silikon lahko
odstranimo z milom in vodo; strjen material pa samo
mehansko ali s silikonskim odstranjevalcem

➢

Tesnjenje sanitarnih spojev in podobnih aplikacij
Tesnjenje spojev okoli kopalnih kadi, umivalnikov, tuš
kabin, v kuhinjah, na straniščih, aluminijastih profilih,
ploščicah itd..
Tesnjenje spojev v vlažnih prostorih

PRIPRAVA POVRŠINE
Pattex Sanitarni silikon je takoj pripravljen za uporabo.
Uporablja se s kartušo. Vse površine morajo biti suhe, brez
prahu in maščobe, ki lahko vpliva na oprijem silikona.
Ostanke starih silikonov in drugih materialov kot so plesen,
popolnoma odstranite (v kolikor je potrebno, uporabite
odstranjevalec silikonov). Za razmaščevanje uporabite
gobo namočeno v topilo (alkohol) in obrišite s čisto krpo.
Za najboljše rezultate tesnjenja, zaščitite okolico z
zaščitnim trakom. Pattex Sanitarni silikon lahko
uporabljamo na večini površin. Priporočamo, da na
določenih površinah predhodno uporabite primeren
predpremaz, da zagotovite močan oprijem.

OPOZORILO
Pattex sanitarni silikon ne uporabljajte na občutljivih
površinah (npr. baker, medenina, svinec, srebro), ki lahko
reagirajo z ocetno kislino, ki se sprosti med sušenjem. Ni
priporočljivo za strukturno steklo. Ni primerno za površine,
ki so v stiku s hrano ali za medicinsko uporabo. Ne
priporoča se za bazene, akvarije ali za uporabo pod vodo.
Spoje ni mogoče barvati. Pred nanosom Pattex
Sanitarnega silikona, morejo biti barvane površine
popolnoma suhe. Priporoča se testiranje podlage pred
samim nanosom. Ne priporoča se za površine, ki skozi čas
izločajo komponente (butilna tesnila, EPDM gume,
polikloropren itd.) Pri nanosu na naravni kamen
uporabljajte poseben silikon za naravni kamen. Ne
priporočljivo za uporabo na PTFE ali polietilenu.

PRIPOROČILO

TEHNIČNI PODATKI

Ti tehnični podatki opisujejo lastnosti in uporabo izdelka,
vendar ne morejo nadomestiti strokovne prakse. Pri
uporabi je potrebno upoštevati vse ostale zahteve in
ukrepe na področju zdravja in varnosti pri delu.
Proizvajalec zagotavlja kvaliteto materiala, vendar ne
vpliva na delovne pogoje in pravilno uporabo. Ker se lahko
pogoji uporabe lahko razlikujejo in so drugačni od
navedenih, priporočamo, da pred uporabo preizkusite
izdelek, da se prepričate ali je primeren za uporabo v
pogojih v katerih delate.

Nestrjen izdelek:
Vrsta silikona: acetoksi
Gostota: približno 0,95 – 0,98 g/ml
Temperatura nanašanja: +5°C do +40°C (odvisno od
podlage in temperature zraka)
Čas nastanka kože (+23°C/50% relativna vlažnost):
približno 15 min
Hitrost sušenja: približno 2 mm na dan
Barve: bela, prozorna

SKLADIŠČENJE
18 mesecev od datuma proizvodnje, pri skladiščenju v
suhem in hladnem prostoru in v originalnem pakiranju.
Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži.

PAKIRANJE
Kartuša 280 ml

Strjen izdelek:
Trdnost: približno 17
Sprememba volumna: približno 30%
Temperaturna odpornost: -30°C do +120°C
Razteznost: približno 150%
Elastičnost: približno 95%

