
Silicon Sanitar

CARACTERISTICI
• protec†ie antimucegai
• aderen†å bunå în timp
• nu se contractå în timp
• se întåreßte la umezealå
• elastic 
• rezistent la îmbåtrânire ßi la razele ultraviolete
• inodor dupå întårire
• nu se poate vopsi

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit Silicon Sanitar se utilizeazå la etanßarea rosturilor la:
• cåzi de baie
• dußuri
• chiuvete
• bazine de spålare ßi canale de scurgere
• pardoseli ßi dale din bucåtårii ßi båi

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Suprafe†ele care urmeazå a fi etanßate trebuie så fie
curå†ate, fårå ruginå, ulei, gråsime, sau alte impuritå†i.

MOD DE APLICARE
Se recomandå folosirea pistolului manual sau a celui cu
aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat este
necesarå o presiune a aerului de 2 - 5 Bar, în func†ie de
diametrul duzei ßi viteza de aplicare. O netezire ulte-
rioarå trebuie fåcutå, dacå este cazul, înainte de for-
marea peliculei, adicå în decurs de 10 -15 minute. Pentru
netezire, se recomandå apå dedurizatå (adaos de agent
de spålare neutru). 

CURÅˇARE
Siliconul proaspåt, neîntårit, se îndepårteazå cu spirt sau
acetonå. Dupå ce s-a întårit nu mai poate fi dizolvat cu
nici un solvent.

RECOMANDÅRI
Ceresit Silicon Sanitar con†ine fungicid, pentru a se
evita formarea de mucegai pe suprafe†e. La nivelul actu-

al al tehnicii se ßtie cå nu existå nici un fungicid eficace
contra tuturor ciupercilor. Influen†a umiditå†ii aerului,
temperatura ridicatå, lumina scåzutå pot provoca
oricând formarea mucegaiului. La întårirea siliconului se
degajå acid acetic, care poate ataca metalele, cum ar fi
de exemplu zinc, plumb, cupru ßi fier, precum ßi aliajele
lor. Ele trebuie protejate corespunzåtor contra coroziunii
înainte de aplicarea siliconului. Aceastå fißå a fost elabo-
ratå conform nivelului actual al tehnicii ßi al experien†ei
noastre.

Indica†ii de securitate: 
În timpul întåririi se degajå acid acetic, care, dupå o
ac†iune îndelungatå, iritå ochii, mucuoasele ßi pielea.
Încåperile se vor aerisi în timpul lucrului. 
Când se lucreazå în spa†ii închise se va aerisi bine în tim-
pul în care produsul se întåreßte. Banda adezivå se va
scoate imediat dupå netezirea masei pentru a se evita
deteriorarea peliculei care se formeazå.
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Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, 
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web:  www.ceresit.ro  

DEPOZITARE
Ceresit Silicon Sanitar se va påstra în locuri råcoroase ßi
uscate. Temperatura optimå de depozitare este între
+10°C pânå la +20°C. Este rezistent la înghe†. Timpul de
depozitare este de 18 luni în ambalajul original.

AMBALARE
Cartuße a 280 ml.

CULORI
Se poate livra în toate nuan†ele uzuale în ceramica sani-
tarå: alb, transparent, manhattan, gri, gri argintiu, rosa,
iasmin, antracit, crocus, mint, terrabrown, bahama,
caramel.

DATE TEHNICE
Materia primå: silicon

Sistemul de întårire: acid, se reticuleazå cu
degajare de acid acetic

Duritate: SHOREA: cca. 25

Greutate specificå cca. 1,03 g/ml

Rez. la temperaturå - 40° C - 180° C

Temperatura de aplicare: + 5° C - + 40° C

Deformarea maximå admiså: 25%

Lå†imea maximå a rostului: 30 mm

Rezisten†å la întindere: 2,3 MPa

Alungire la rupere: 530%

Modul de elasticitate: 0,62 MPa

Formarea peliculei: cca. 20 min

Timp de întårire pe zi: cca. 1,5 mm

Contrac†ie: cca. 3%

Consum:

Dimensionare de ex. ml Metru liniar

3x5mm 15 20

6x6mm 36 8

10x10 mm 100 3

20x10 mm 200 1,5
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