
Silikonska tesnilna masa s kislinskim strjevanjem,
odporna proti plesni, namenjena  za izolacijo in
tesnjenje v sanitarnih prostorih.  Ima dober oprijem na
kovine, steklo, glazirane površine, keramične ploščice,
številne plastike in večino barv. Hitro postane suha na
dotik. Se ne poveša, se ne širi po spoju. Vsebuje
fungicide.

Informacija o proizvodu

Notranja dela v sanitarnih prostorih na umivalnikih,
kadeh, prhah in v kuhinjah. Izolacija oskrbe z vodo,
drenažne in PVC cevi ter tesnjenje spojev pri aplikacijah
v sanitarnih prostorih. Aplikacije v povezavi zasteklitve
oken, na fasadah in povsod,  kjer so površine
obremenjene z vlago.
Proizvod je bil testiran in je ustrezno klasi�ciran:
Tesnilo za fasade za notranjo uporabo
EN 15651-1:2012: Tip F-INT: CLASS 12,5E (prozorno)
EN 15651-1:2012: Tip F-INT: CLASS 12,5P (barvano)
Tesnilo za uporabo v sanitarnih prostorih
EN 15651-3:2012: Tip S: CLASS S1 (prozorno)
EN 15651-3:2012: Tip S: CLASS S2 (barvano)

Področja uporabe

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

Barve

Prednosti izdelka

Hitro se strjuje,
Se ne poveša,
Odporen na delovanje vremenskih vplivov,
Odporen na nastajanje plesni,
Nizek upad med procesom sušenja,
Dober oprijem na veliko različnih podlag

Kartuše 310 ml v kartonu 12 kos
Vrečke 600 ml v kartonu 20 kos

Oblika - pakiranje Karakteristika /opis materiala Standard Vrednost

Tehnični podatki

Sistem strjevanja

2 - 3 mm/24h

Skladiščenje
Rok trajanja

+5 do +30°C
18 mesecev

SG 240 Silikon za steklitve/sanitarni

Zgoraj navedene vrednosti so bile pridobljene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi, v kolikor se ne speci�cira drugače.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

1 k silikon
na kislinski osnovi

Suha na dotik

Čas strjevanja
10 - 12 minut

0,96 g/cm prozorna3Gostota

Intenzivnost mikrobiološke rasti
Odpornost na tok
Sprememba volumna

ISO 846 1 prozorna, 2 barve
0 mmISO 7390

Raztezek ob prelomu
ISO 10563

ISO 037

40 p- 35 barve 1 %±

750 p- 550 barve 25 %±

Natezna trdnost
Modul pri 100% raztezku

ISO 037
ISO 037

2,0 p- 2,2 0,2± N/mm2

0,4 p- 0,7 0,1± N/mm2

30 p- 40 barve 2±Trdota (A-shore)
Temperaturna odpornost -40 do +100°C
Delovna temperatura +5 do +40°C

DIN53 479-B

1,08 g/cm barve3

Raztezanje spoja ISO 11600 ± 12,5 %



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. (22.04.2015).

Temperatura nanašanja med +5 °C in +40 °C.
Temperatura tesnila med nanašanjem mora biti od
+20 °C do +25 °C. Nanašanje pri temperaturah,
nižjih od +5 °C se lahko izvaja samo v primeru, če
na priključenih površinah ni kondenza, snega ali
ledu.
Ne uporabljajte v stiku z vlaknastim cementom in
malto ter naravnimi kamni kot sta marmor in granit.
Ne uporabljajte v stiku s kovinami, kot so svinec,
baker, medenina in cink zaradi korozije. Silikon se
lahko razbarva, če je v stiku z nekaterimi
organskimi elastomeri, npr EPDM in neopren.
Ne priporoča se za tesnjenje akvarijev in za
aplikacije pod vodo. Barvanje ni možno.

Pogoji uporabe

Iz površin je potrebno očistiti prah, proste delce in
olje. Ne-porozne površine je potrebno očistiti s
topilom in s čisto bombažno krpo, ki se ne kosmati.
Ostanke topila je potrebno pred izhlapevanjem
odstraniti s čisto krpo.
310ml kartuša: Odrežite navojni konec kartuše in
privijte šobo za nanašanje, s katero se usmerja
silikon. Navojni konec odrežite tam, kjer je izdelana
ustrezna odprtina za nanašanje. Kartušo skupaj z
aplikatorjem namestite v pištolo ter z večkratnim
pritiskom na sprožilec pištole aktivirajte izhod
silikona skozi nameščeno šobo.
600 ml vrečko v foliji: Na pištoli odprite šobo za
nanašanje, v pištolo vstavite vrečko in odprite stran
aplikatorja tako, da odstranite zapiralno objemko.
Šobo aplikatorja namestite na odprti konec in
privijte pokrovček.
Silikon v spoj nanašajte z enakomernim in
ponavljajočim pritiskanjem na sprožilec pištole in
šobo ravno vlecite vzdolž spoja. Po nanosu silikon
pogladite s strgalom iz silikonske gume ter
odstranite odvečen material.
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

Nestrjen silikon očistite s topili kot je beli špirit ali
aceton. Strjen silikon se lahko odstrani mehansko z
uporabo namenskih čistilnih sredstev za
odstranjevanje strjenih silikonov, ki zmehčajo
silikon. Nato površino očistite s krpo in z vodo.

Čiščenje

Rok uporabnosti 18 mesecev od datuma proizvodnje,
ob predpogoju skladiščenja v zaprti originalni
embalaži v suhem prostoru pri temperaturi med
+5°C in +30°C.

Pogoji skladiščenja

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 nevarnosti na
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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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Širina x globina
spojev v mm

Uspešnost zapolnitve
spojev za 310 ml

Uspešnost zapolnitve
spojev za 600 ml

5 x 3
5 x 5

8 x 6
10 x 8
15 x 10
20 x 12

20,5
12,4

6,4

3,8

2
1,2

Tabela porabe

39,9
24

12

7,4

3,9
2,5

pinta abdichtung gmbh Germany . www.pinta-abdichtung.com; www.connect-systems.eu
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DoP MD 0002

EN 15651-1 F INT
EN 15651-3 S


