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ΟΥΔΕΤΕΡΗ  ΣΙΛΙΚΟΝΗ  - STANDARD LINE Κατάλληλη για
Η ουδέτερη σιλικόνη είναι κατάλληλη για στε-
γανοποίηση κατασκευών από γυαλί, πλακί-
δια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, 
εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, 
πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή 
περασμένο με βερνίκι ξύλο, μέταλλα, μπετόν, 
σοβά, κ.ά. Ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε 
βαμμένο αλουμίνιο. Είναι ιδανική για όλες 
τις εφαρμογές μέσα και έξω από το σπίτι.

Ιδιότητες
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλι-
κές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να 
τις οξειδώνει, όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, 
ανοξείδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, 
αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή 
ή άβαφα, κ.ά. Ιδιαίτερα κατάλληλη για 
σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κου-
φωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο 
προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο.

Οδηγίες χρήσης
Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι 
από +5°C έως +40°C. Το υλικό τοποθετεί-
ται με τη βοήθεια πιστολιού χειρός ή αέρος, 
αφού κοπεί η φύσιγγα στα κατάλληλα 
σημεία. Το κλειστό στόμιο της φύσιγγας 
κόβεται στο σημείο που τελειώνουν οι βόλ-
τες. Βιδώνετε το ακροφύσιο και κόβετε (κατά 
προτίμηση λοξά) στην επιθυμητή διάμετρο 
ροής του υλικού. Πρέπει να τηρείται η ορθή 
διαστασιολόγηση του αρμού, ο οποίος 
πρέπει να έχει βάθος ίσο με το μισό του πλά-
τους του.
 

Οι οδηγίες αυτές, αποτελούν μόνο σύσταση που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Συνιστάται προκαταρτική δοκιμή πριν τη χρήση. Προορίζεται 
μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

Χρώμα Περιεχόμενο Κωδ. αρ. Σ./Τεμ.
Διαφανές

280ml
0892 533 1

25
Λευκό 0892 533 2

Τεχνικά στοιχεία
Βάση πρώτης ύλης Πολυμερές σιλικόνης, ουδέτερης δικτύωσης
Μέγ. λήψη διαρκών κινήσεων 25% του πλάτους του αρμού
Χρόνος δημιουργίας φλοιού 25 έως 30 λεπτά
Ταχύτητα σκλήρυνσης Περ. 2mm/ημέρα (+23ºC και 50% σχετική υγρασία αέρα)
Θερμοκρασιακή αντοχή -40ºC έως +120ºC
Θερμοκρασία επεξεργασίας -5ºC έως  +40ºC
Δυνατότητα βαφής Όχι
Μυκητοκτόνα δράση Όχι
Σκληρότητα Shore A 20 ±2
Πυκνότητα 1,03g/cm3 
Δυνατότητα αποθήκευσης 12 μήνες σε μέρος δροσερό και στεγνό

Πεδία χρήσης
Στεγανοποίηση αρμών διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.


