
CARACTERISTICI

• Nu se contractå în timp
• Se întåreßte la umezealå
• Elastic
• Rezistent la îmbåtrânire ßi la razele ultraviolete
• Inodor dupå întårire
• Nu se poate vopsi
• Rezistent la temperaturi extreme
• Bunå aderen†å în timp

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit Silicon Universal se utilizeazå la etanßarea ros-
turilor la:
• Ußi ßi ferestre cu rame din metal, lemn, PVC
• Dußuri
• Chiuvete
• Pardoseli ßi dalele din bucåtårii ßi båi

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

Suprafe†ele care urmeazå a fi etanßate trebuie så fie
curå†ate de 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).Etanßarea rostului trebuie så fie
conceputå astfel încât siliconul så preia deforma†iile
apårute în rost. În general lå†imea minimå a rostului tre-
buie så fie de 6 mm. Pentru rosturi late de 6-12 mm se
recomandå o grosime de 6 mm. Pentru rosturi mai late de
12 mm grosimea rostului se alege în raportul 2:1, pânå la
grosimea maximå posibilå.

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

Nu se recomandå folosirea pe suprafe†e poroase cum ar
fi beton, piatrå sau marmurå. De asemenea nu se reco-
mandå folosirea siliconului pe suprafe†e pe bazå de bitum
sau cauciuc natural, cloropren sau EPDM . La întårirea
siliconului se degajå acid acetic, care poate ataca meta-
lele, cum ar fi de exemplu zincul, plumbul, cuprul ßi fierul,
precum ßi aliajele lor. Ele trebuie protejate corespunzåtor
contra coroziunii înainte de aplicarea siliconului.Nu se
recomandå pentru etanßarea acvariilor.Aceastå fißå a fost
elaboratå conform nivelului actual al tehnicii ßi al expe-
rien†ei noastre.Indica†ii de securitate: în timpul întåririi se
degajå acid acetic, care dupå o ac†iune îndelungatå iritå
ochii, mucoasele ßi pielea. Încåperile se vor aerisi în 
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timpul lucrului.Când se lucreazå în spa†ii închise se va
aerisi bine în timpul în care produsul se întåreßte. 

DEPOZITARE

Ceresit Silikon Universal 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.

CULORI

Alb ßi transparent

AMBALARE

280 ml.

DATE TEHNICE

Materia primå:  s i l i c o n

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

Duritate:  SHORE A: cca. 17

Greutate specificå:  0.96-0.97 g/ml 

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

Modul de elasticitate: 0.4 Mpa

Rezisten†a la întindere: 2 Mpa

Alungirea la rupere: 5 7 0 %

Consum orientativ:

Dimensionare ml Metru liniar

3 X 5 mm 15 2 0

6 X 6 mm 36 8

10 X 10 mm 100 3

20 X 20 mm 200 1 , 5
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