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Descriere 
FS500 este un etanşeizant siliconic monocomponent cu întărire 

neutră, modul de elasticitate scăzut şi miros slab, potrivit pentru 

aplicaţii de etanşare a îmbinărilor perimetrale, cu o capacitate 

ridicată de expansiune. Aderenţă excelentă pe majoritatea 

substraturilor poroase, inclusiv zidărie, cărămidă, aluminiu, PVC-

U, policarbonat, poliacrilat, lemn, sticlă şi suprafeţe emailate. 

 
Culoare 
Negru, alb, maro, gri, antracit, pin. Alte culori, la cerere — în 

funcţie de disponibilitate şi de cantitatea minimă de comandă. 

 
Ambalaj 
cartuş 310 ml (20 per cutie) 

baton 600 ml (20 per cutie) 

 
Consideraţii privind mediul 
Utilizarea FS500 în aplicaţia corectă asigură un sigiliu etanş, în 

conformitate cu cerinţele impuse de Documentul L aprobat din 

Reglementările privind construcţiile din Anglia şi Ţara Galilor. 

 
Informaţii tehnice 

 
Proprietate Metodă testare Clasificare 

Compoziţie  silicon neutru 

Greutate specifică  1,39 

Consistenţă ISO 7390, profil U20  nu curge 

Duritate Shore A ISO 868 23 

Timp formare peliculă    la 23°C, 50% RH 30-40 minute 

Timp de uscare la atingere Aproximativ 60 minute 

Rata de întărire la 23°C, 50% RH 1 - 2 mm/zi 

Rezistenţă la întindere ISO 8339 0,7 Mpa 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Silicon pentru rame si 
faţade 

Modul la alungire 

100% 

ISO 8339 0.4 Mpa 

Alungire la rupere   ISO 8339 400% 

Capacitate 

de expansiune 

± 50%  
Utilizare

Revenire elastică ISO 7389 95% 

Temperatură de 

aplicare 

Temperatură de 

operare 

de la +5°C la 
+40°C 

 
de la -40°C la 
+150°C 

FS500 este ideal pentru utilizare în: îmbinări 
de expansiune şi ale pereţilor cortină, 
îmbinări perimetrale în jurul ferestrelor sau 

uşilor, îmbinări panouri între majoritatea

Depozitare Depozitaţi în condiţii uscate 

între +5°C şi +25°C. 

Durata de depozitare 12 luni atunci când este 

depozitat conform 

recomandărilor în recipientul 

original nedesfăcut. 

 substraturilor obişnuite, garnituri sticlărie 

ferestre, geamuri policarbonat şi alte 

aplicaţii de etanşare a îmbinărilor. 

 
Beneficii cheie 

Unelte necesare 
•  Pistol pentru cartuş de silicon şi cuţit ascuţit. 

 
Aplicare amorsă 
•  FS500 are o aderenţă excelentă, fără folosirea amorsei, pe 

multe din materialele de construcţie obişnuite. Pentru situaţii 

speciale sau dacă aveţi îndoieli, contactaţi Departamentul de 

Asistenţă Tehnică tremco illbruck pentru a discuta despre 

cerinţele dvs. 

 

Consideraţii privind proiectarea îmbinărilor 
•  Proiectarea îmbinărilor se va face conform BS 6093. 

•  În scopul calculării lăţimii îmbinărilor în BS 6093, 

MAF al illbruck FS500 este 50% 

•  Raportul dintre lăţime şi adâncime al produsului FS500 ar 
trebui să fie de 2:1. 

•  Adâncimea minimă este de 6 mm pe substraturi neporoase 

şi de 10 mm pe substraturile poroase. 

 

•  Respectă standardele EN ISO 

11600 G&F 25LM 

•  Capacitate de expansiune: până la 50% 

•  Rezistenţă pe termen lung la acţiunea 

vremii, îmbătrânire şi UV 

•  Formula cu modul de alungire 

scăzut asigură o deformare minimă 

la nivelul suprafeţelor îmbinării 

•  Întărire neutră: miros slab şi 

necoroziv 

Această fişă trebuie să fie 
citită şi înţeleasă înainte de 
utilizarea produsului. 
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FS500 

Silicon pentru rame şi faţade 
 

 
•  Lăţimea etanşeizantului nu trebuie să fie mai mică decât     
adâncimea etanşeizantului. 

•  Pentru îmbinările de colţ, adâncimea minimă pe fiecare 

suprafaţă trebuie să fie de 10 mm pentru substraturile poroase 

şi 6 mm pentru straturile neporoase. 

 
Pregătirea suprafeţei 
•  Suprafeţele de îmbinat trebuie să fie curate, uscate şi lipsite 

de praf, ulei, grăsimi, urme vechi de etanşeizant şi alte urme 

de produse contaminatoare ce pot afecta aderenţa. Orice 

produs de etanşare aplicat anterior trebuie înlăturat mecanic. 

•  Curăţaţi bine cu un solvent de curăţare, utilizând 

două lavete, una umedă îmbibată cu produs de curăţare 

pentru a îndepărta produsele contaminatoare şi una curată şi 

uscată pentru a îndepărta orice reziduuri ale produsului de 

curăţare. 

• Aplicaţi bandă de hârtie pentru a preveni murdărirea 

suprafeţelor adiacente. 

• Contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică al tremco 

illbruck pentru mai multe informaţii. 

 
Umplutură îmbinare 
• Rosturile adânci trebuie umplute cu un material aprobat, 

precum Spuma PU illbruck FM617 360°. În rosturile de 

expansiune, umpleţi rostul cu un ș nur din polietilenă pentru a 

controla adâncimea etanşeizantului şi pentru a preveni lipirea 

pe trei laturi. 

 
Aplicare 

1. Realizaţi întotdeauna o aplicare de probă înaintea instalării 

pentru a confirma compatibilitatea şi potrivirea pentru 

utilizare. 

2. Aplicarea trebuie realizată în conformitate cu BS 8000:16 

- “Codul de practică pentru etanşarea îmbinărilor în 

construcţii, folosind etanşeizanţi". 

3. Aplicaţi la o temperatură cuprinsă între +5°C şi +40°C, 

utilizând un pistol pentru silicon obişnuit sau un echipament 

electric. 

4. Toate punctele de etanşeizant trebuie prelucrate cu o unealtă 

după aplicare pentru a asigura un contact ferm, deplin cu 

suprafeţele îmbinării. 

5. Prelucrarea trebuie începută imediat, dată fiind capacitatea 

produsului de a forma rapid o peliculă. 

 
 

 
Acoperire 
 
Lăţime x Adâncime (mm) Metri liniari per cartuş 310 ml 

6 x 6 8,6 

10 x 6 5,2 

10 x 10 3,1 

20 x 10 1,6 

25 x 12 1,0 
 
Îmbinare de colţ Lăţime x Adâncime (mm) Metri liniari per cartuş 310 ml 

6 x 6 17,0 

10 x 10 6,2 
 
Lăţime x Adâncime (mm) Metri liniari per salam 600 ml 

6 x 6 16,7 

10 x 6 10,0 

10 x 10 3,0 

20 x 10 2,0 
 
Îmbinare de colţ Lăţime x Adâncime (mm) Metri liniari per salam 600 ml 

6 x 6 33,3 

10 x 10 12,0 

 
Curăţare 
Îndepărtaţi imediat etanşeizantul în exces, folosind AT200 High 

Strength Cleaner. Asiguraţi-vă că suprafaţa este rezistentă la 

solvenţi înainte de curăţare. Resturile întărite pot fi îndepărtate 

doar mecanic. 

 
Reţineţi 
Nu se recomandă pentru aplicaţii în imersiune permanentă, 

utilizare pe materiale în care poate avea loc migrarea 

constituenţilor (ex. anumite cauciucuri) sau în contact cu 

mâncarea. Nu utilizaţi în locuri cu abraziune sau acţiune fizică 

ridicată (ex. îmbinări cabluri). 

Nu permite vopsirea ulterioară. Testaţi întotdeauna înainte de a-l 

utiliza pe suprafeţe sensibile (ex. marmură, pietre arhitecturale 

etc). Acolo unde pătarea reprezintă o problemă, utilizaţi FA870. 

 
Măsuri de siguranţă şi sănătate 
Înainte de utilizare trebuie citită şi înţeleasă Fişa cu date de 
securitate a produsului. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Asistenţă tehnică: TEMAD deţine o echipă de Reprezentanţi experimentaţi 
care oferă consultanţă în selectarea şi recomandarea produselor. 
Garanţie: produsele tremco illbruck sunt produse cu respectarea unor 
standarde de calitate rigide.  
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru informaţiile furnizate în această 
broşură, cu toate că sunt publicate cu bună credinţă şi considerate a fi corecte. 
tremco illbruck Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile produsului 
fără notificare prealabilă, în conformitate cu Politica societăţii privind 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea continue. 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa 
practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în 
care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea 
asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea 
produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru 
informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SC TEMAD CO SRL, Şos. Cristianului, nr. 12, Braşov, 500053, tel. 
0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 
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