
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor in 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. 
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DESCRIEREA PRODUSULUI 

Etanşeizant monocomponent, performant, pe 
bază de oxim care oferă aderenţă superioară 
şi durabilitate într-o gamă largă de aplicaţii 
pentru ferestre şi faţade. Aderă şi formează o 
peliculă rezistentă la condiţiile atmosferice pe 
majoritatea materialelor de construcţii: sticlă, 
ceramică, oţel, aluminiu, cărămidă, beton şi 
majoritatea materialelor plastice,etc. 
 
CARACTERISTICI SPECIALE 

- Uşor de aplicat. 
- Aderenţă foarte bună la majoritatea 

materialelor de construcţii, inclusiv pe beton şi 
zidărie. 

- Durată de viaţă îndelungată şi fără întreţinere 
- Flexibilitate la depozitare şi stocare. 
- Poate fi aplicat în rosturi verticale, dar şi 

deasupra capului. 
 
 

DETALII TEHNICE: 
- Compozitia chimică: Silicon cu întărire oxim-

neutrală. 
- Densitate: 1,33 ± 0,3 g/cm³. 
- Timpul de formare a peliculei (25°C şi 

umiditate 50% R.H) - aproximativ 13 min. 
- Timpul de intărire: 2,3mm în 18 ore 
- Capacitatea de dilatare: ± 25% 
- Duritate A Shore: 20 

- Elongaţia la rupere: > 200% 
- Modulul de elasticitate la 100%: 0,80MPa = 

0,8 N/mm² 
- Temperatura de aplicare: +5°C până la +40°C 
- Temperatura la care rezistă: -50°C până la 

+150°C 
 

APLICARE 

Suprafeţele ce urmează a fi etanşate trebuie 
să fie curate, uscate, fără urme de murdărie, 
praf, grăsime, rugină sau uleiuri. Suprafeţele 
neporoase trebuie curăţate cu solvent. Pentru 
suprafeţele poroase se recomandă folosirea în 
prealabil a unui primer. 

 
AMBALARE 

Salam, 600ml 
Culori disponibile: negru, gri 

 
DEPOZITARE  

Depozitaţi produsul într-un loc răcoros şi uscat. 
Termenul de valabilitate este de 12 luni de la 
data producţiei, dacă se păstrează la 

temperaturi < 30°C 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE 
 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
A se evita contactul cu pielea. 
A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. 
Iritant pentru ochi. A nu se folosi pentru acvarii. 
 


