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RINO®  SILICON NEUTRAL transparent 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Mastic siliconic cu proprietăți excelente de 
adeziune la toate materialele de construcție 
poroase sau neporoase. Are performanțe 
elastice ridicate, rezistență excelentă la 
intemperii: radiații UV, ploaie, îngheț. Nu se 
contractă și nu-și micșorează volumul. Are un 
miros slab. Nu corodează metalele. NU poate 
fi vopsit! 
 
CARACTERISTICI  

• Aderenţă excelentă pe toate 
materialele de construcții poroase sau 
neporoase 

• Rezistență excelentă la intemperii: 
radiații UV, ploaie, îngheț 

• Nu se contractă și nu-și micșorează 
volumul  

• NU corodează metalul 

• NU poate fi vopsit! 

• Disponibil în varianta transparent 

• Gramaj: 280ml 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
Mastic siliconic utilizaț pentru sigilarea sau 
lipirea structurilor confecționate din sticlă, 
gresie, ceramică, cărămizi de sticlă, materiale 
plastice (PVC, epoxi, poliester, poliacrilat, 
policarbonat, materiale compozite de tip  

 
 
formica), lemn natur, vopsit sau lăcuit. Are o 
excelentă adeziune pe suprafețele metalice, 
galvanizate, oțel inoxidabil, zinc, cupru, 
aluminiu vopsite sau netratate, fără a le 
coroda sau oxida. RINO Silicon Neutral este 
ideal pentru sigilarea exterioră a ramelor de 
ferestre din aluminiu sau PVC cu zidăria din 
aluminiu, marmură, piatră naturală, etc. 
 
RECOMANDĂRI 
Temperatura aerului în timpul aplicării trebuie 
să fie cuprinsă între +5˚C și +40˚C, pentru 
rezultate optime se recomandă +20˚C. 
Suprafețele trebuie să fie curate și ferme, 
fără urme de praf și grăsime.  
 
RESTRICȚII 
Dimensiunea rostului nu trebuie să fie mai 
mică de 3-4mm, dar nici mai mare de 30-
40mm. 
  
INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 
Curățați bine de praf, murdărie, rugină sau 
alte impurități, suprafețele pe care urmează 
să fie aplicat etanșeizantul. Pentru o aplicare 
uniformă și curată, protejați suprafețele ce 
urmează a fi etanșate cu bandă de mascare. 
Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați 
duza pentru aplicarea masticului. Se taie 
capătul filetat la grosimea dorită pentru 
aplicare. Se montează cartușul cu doza de 
aplicare deja fixată în pistolul pentru aplicat 
silicon, și se eliberează masticul prin 
apăsarea repetată a declanșatorului 
pistolului. Se aplică materialul de etanșat în 
rost, apăsând în mod repetat și uniform pe 
trăgaci. După aplicare suprafața se netezește 
cu o racletă de cauciuc siliconic și se 
îndepărtează excesul de material. Timpul de 
uscare completă depinde de grosimea 
stratului de etanșeizant și de temperatura 
mediului înconjurător și poate ajunge până la 
2,3 zile. 
 
CURĂȚARE 
Masticul neîntărit poate fi îndepărtat de pe 
mâini și suprafețe cu șervețele de tip BIG 
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wipes/Cleaning Wipes. Masticul întărit se 
poate curăța doar mecanic. 
 
DEPOZITARE 
Tuburile de etanșeizant trebuie depozitate 
într-un spațiu uscat și răcoros la temperaturi 
cuprinse între: +5˚C și +30˚C. Termen de 
valabilitate: 12 luni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATE TEHNICE     

 
 
INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE 
Pericol. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Nociv în contact cu pielea. Poate fi mortal în caz 
de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.  Susceptibil de a provoca cancer. Provoacă leziuni 
oculare grave. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Lichid şi vapori foarte inflamabili. Susceptibil de a 
dăuna fertilităţii sau fătului . Provoacă iritarea pielii. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de 
expunere prelungită sau repetatăconcludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest 
pericol. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru 
contaminată în afara locului de muncă. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT 
CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: 
consultaţi medicul. Aruncaţi conţinutul/recipientul respectând legislaţia în vigoare cu privire la 
tratarea deşeurilor. 
 

Descriere 

 
Metoda Valoarea 

Timpul de formare al peliculei   După  25 minute 

Întărirea finală 
La temperaturi de 
23°C 

2 mm/24h 

Densitatea DIN 53479-B 1,02 g/cm³ 

Duritatea A Shore  20 ± 2 

Rezistența la temperatură a etanșeizantului 
întărit 

 - 40°C până la +120°C 

Alungirea la rupere DIN 53504 550 % 

Coeficientul de elasticitate 100% DIN 53504 0,23 N/mm² 

Rezistența la rupere DIN 53504 0,86  N/mm² 

Termen de valabilitate  12 luni 
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