
Nevtralna eno-komponentna, visoko kakovostna silikonska
tesnilna masa z nizkim modulom, ki reagira z zračno vlago
in tvori �eksibilno gumeno zmes, izredne odpornosti na
staranje, atmosferske vplive, z lastnostmi dobrega oprijema
brez prajmerja (kategorija 25), dolge življenjske dobe in
odličnimi lastnostmi obdelave.

Informacija o proizvodu

Zelo dobro tesni na številne raztezne porozne in neporozne
podlage kot so steklo, keramika, emajl, glazirne ploščice in
klinker ploščice, impregniran, lakiran ali barvan les, PVC,
večino plastik, laminat, beton, opeko, omet, aluminij
(lakiran, anodiziran). Primerna za uporabo na kovinskih
površinah, pri delih na prezračevalnih sistemih ipd, za
aplikacije pri konvencionalnih zasteklitvah, zatesnitev alu,
lesenih, PVC  oken in vrat po obodu z namenom zaščite
pred vremenskimi vplivi, tesnjenje preoblikovanega in
obdelanega stekla, zasteklitev fasadnih oblog, za paro
tesno tesnjenje pri energijsko varčnem tesnjeju oken po
evropskih smernicah EnEV oz RAL, tesnjenje priključkov pri
splošnih gradbenih delih in popravilih. Tesnjenje montažnih
betonskih enot. Za vsa dela končne dodelave.

Področja uporabe

Prozorna, bela, siva, rjava, črna.
Ostale barve po naročilu

Barve

Prednosti izdelka

Hitro se strjuje in je skoraj brez vonja,
Ne vsebuje korozivnih dodatkov,
Nizek modul in visoka elastičnost,
Zmožnost visokega gibanja ( ISO 11600-F & G 25LM),
V skladu s SNJF (kategorija 25E / fasade & zasteklitve),
Odličen oprijem na veliko različnih podlag, brez prajmerja,
Odporen na vremenske vplive, UV sevanje, staranje in plesen,
Izjemno dolga življenska doba, vključno z vsemi lastnostmi,
10 letna garancija*

Kartuše 310 ml v kartonu 24 kos (12 kos)

Oblika - pakiranje
Karakteristika /opis materiala Standard Vrednost

Tehnični podatki

Sistem strjevanja

3 mm/24h

Tesnilo za fasade / za notranjo uporabo

FN 200 Nevtralni silikon

1 k silikon
nevtralni

Suha na dotik

Čas strjevanja
5 - 10 minut
1,0 g/mlGostota

Konsistentnost

Odpornost na tok

pasta, ne teče

0 mmISO 7390

Raztezek ob prelomu ISO 037 550 / 250%
Natezna trdnost
E-Modul pri 100% raztezku

ISO 037/8339
ISO 037/8339

1,30 / 0,38 MPa
0,35 / 0,27 MPa

18Trdota (A-shore)
Temperaturna odpornost -40 do +150°C
Delovna temperatura +5 do +40°C

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Tip F-EXT-INT-CC, 25LM
Tip G-CC, class 25LMTesnilo za uporabo pri zasteklitvah

DIN 52 451-1

Skladiščenje
Rok trajanja

+5 do +25°C
12 mesecev

ISO 868

Tesnilo za uporabo v sanitarnih prostorih EN 15651-3:2012 Tip S, class XS1

0

Neutral silicon

Neutrales Silikon

Nevtralni silikon

Zgoraj navedene vrednosti so bile pridobljene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi, v kolikor se ne speci�cira drugače.
Glede na okolijske dejavnike, kot so temperatura, vlaga in vrsta podlage, vrednosti lahko odstopajo. Čas do popolnoma strjenega
proizvoda se lahko podaljša pri nižji temperaturi, nižji relativni vlagi ali povečani debelini sloja.



Vse navedbe so laboratorijske vrednosti, ki v praksi lahko odstopajo in zaradi tega ne predstavljajo zagotovila za določeno lastnost proizvoda. Zaradi raznovrstnosti v tem okviru ni možno obravnavati cele vrste podrobnosti ter možnosti različnih
kombinacij. Kupec si je dolžan pred uporabo pridobiti o tem ustrezne informacije. Ne moremo zagotavljati določenega rezultata dela, ker nimamo preglednosti nad pogoji obdelave. Uporabnik se mora pred uporabo sam na osnovi poskusa prepričati,
če proizvod daje želene rezultate. S to verzijo so predhodne izdaje neveljavne. Veljajo naši Splošni pogoji poslovanja. Pridržujemo si pravico do prilagoditve proizvoda tehničnemu napredku ter najnovejšemu razvoju.

Temperatura za delo med nanašanjem mora biti od +5 °C
do +40 °C.
Ne priporoča se za tesnjenje akvarijev. Ni primerna za
podlage iz bitumna  ali na gradbenih materialih, ki bi
lahko puščali olja, mehčalce ali topila (npr. naravna guma,
kloropren, EPDM, …). Nima oprijema na PE, PP in PTFE
(Te�on®). Zaradi raznovrstnosti možnih podlag
priporočamo, da se predhodno opravi testiranje
združljivosti. Ni namenjena za uporabo kot konstrukcijsko
lepilo. Barvanje ni možno.

Pogoji uporabe

Podlage morajo biti čiste, suhe in očiščene prahu, masti ali
drugih kontaminantov, ki bi lahko poslabšali oprijem. Ne-
porozne površine (aluminij, steklo,..ipd) je potrebno
očistiti s primernim topilom in s čisto bombažno krpo, ki
se ne kosmati. Iz poroznih podlag (beton, zidovje,... ipd) je
potrebno proste delce očistiti mehansko.
FN200 se na najpogostejše gradbene materiale oprime
brez uporabe osnovnega premaza. Vsekakor priporočamo,
da se na vsaki površini pred uporabo opravi predhodni
test. Za doseganje boljšega oprijema ali v primeru, ko se
pričakuje namakanje v vodi, pa je uporaba osnovnega
premaza priporočljiva.
Širino razteznega spoja je potrebno zasnovati tako, da se
le-ta prilagodi sposobnosti gibanja tesnilne mase.
Uporabite polietilensko okroglo podporno polnilo z
zaprtimi celicami ustreznega premera kot podporni
material pri omejitvi globine spoja za zatesnitev.
Po pripravi podlage nanesite tesnilno maso s
profesionalno pištolo za zatesnitve. Spoj je potrebno
obdelati z gladilnim orodjem, preden se naredi skorja.
Zagotovite zadostno prezračevanje na vseh mestih spojev.
Zagotovite, da med procesom strjevanja ne more priti do
nalaganja nečistoč na površino in da se površina spoja ne
more poškodovati zaradi delovanja mehanske
obremenitve.

Navodila za uporabo

Svežo tesnilno maso se lahko enostavno odstrani s topili,
kot je izopropil alkohol ali “beli špirit”. Strjeno se lahko
odstrani mehansko ali z uporabo namenskih čistilnih
sredstev za odstranjevanje strjenih silikonskih mas. Nato
površino očistite s krpo in vodo.

Čiščenje

Rok uporabnosti je 12 mesecev od datuma proizvodnje,
ob predpogoju skladiščenja v zaprti originalni embalaži
v suhem prostoru zaščitenem pred zmrzovanjem in
neposredno sončno svetlobo, pri temperaturi med
+5°C in +25°C.

Pogoji skladiščenja

Poskrbite za zadostno prezračevanje med nanašanjem.
Hranite izven dosega otrok. Izogibajte se stiku s kožo in
očmi. V primeru stika z očmi nemudoma izperite oči z
obilno količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
Pri rokovanju s strjenim silikonom ni nevarnosti za
zdravje.
Za podrobne informacije glede varnosti si preberite
varnostni seznam (SDS).

Predpisi za varnost

Dobavitelj:
Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
www.connect-systems.eu

tel: +386 1 3621 342
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pinta abdichtung gmbh Germany . www.pinta-abdichtung.com; www.connect-systems.eu

DoP MD 0004
EN 15651-1 F INT
EN 15651-2 G CC

EN 15651-3 S

Garancija proizvoda

* V kolikor se proizvod hrani v originalni embalaži, v roku
uporabnosti kot je naveden na embalaži in v kolikor se
skladišči v suhih pogojih pri temperaturi od +5 do +25 °C,
da so bila pred uporabo izdelka opravljena vsa predhodna
testiranja, kontrole in če so pogoji in načini uporabe v skladu
s standardnimi in splošno sprejetimi uporabami (čiščenje
podlage, uporaba osnovnega premaza po potrebi itd.), za
strjeni proizvod, za obdobje 10 let garantiramo odlično
zmogljivost, brez nastajanja razpok, z izpolnjevanjem
funkcije vodoodpornosti, za katero je bil proizvod tudi
zasnovan. Investitor mora dobavitelju v roku 1 meseca
posredovati sporočilo o zaključku del vgradnje in predložiti
dobavnice za nakup izdelka. Obrazec je na voljo pri
dobavitelju.


