Műszaki adatlap

DOMOSIL-MICRO
Extra minőségű gombásodásgátló szilikon tömítő
Leírás
A DOMOSIL-MICRO egy emelt minőségű
szilikon tömítő nagyobb igényeket követelő
munkákhoz,
beépített
MICROBAN®
technológiával, az alábbi előnyöket biztosítva:
•

Ellenáll a -40οC és a +120οC közötti
hőmérséklet-ingadozásnak.

•
•

Penész és gombásodás elleni védelem
Kiváló tapadást biztosít minden porózus és
nem porózus szerkezetű építőanyaghoz.
Hosszú élettartam vizes környezetben is.
Erős mechanikai ellenállás.

•
•

Alkalmazási területek
A DOMOSIL-MICRO alkalmas 3-40 mm
széles, vízszintes vagy függőleges hézagok
szigetelésére nem porózus szerkezetű
anyagokon, mint pl. üveg, alumínium,
porcelán (csempe, stb.) és nem porózus
kerámiákon beltéren és kültéren egyaránt.
Normál körülmények között akár 10 éven túl is
stabil marad. Akváriumba a gombaölő hatása
miatt nem alkalmazható. Nem festhető.
Műszaki adatok
Alap:

szilikon

Szín:

átlátszó, fehér

Bőrösösdés:

20-25 perc után

Keményedés:

1,0-2,0 mm/nap

SHORE-A keménység:
Elaszticitás:

18 ± 2
550%

használata javasolt, melyet a szigetelés után
azonnal távolítsunk el (bőrösödés előtt).
2. Felhordás
Helyezzük be a patront a kinyomópisztolyba,
és vágjuk le a csővéget ferde irányba, úgy,
hogy az ne férjen bele a hézagba, csak
érintse, illetve csússzon a szélein. A szilikon
felhordásához a hézag tengelyére 450-os
irányban húzzuk végig a patront. Amíg friss,
addig vakolókanál vagy ujjaink segítségével
simítsuk a hézagba a szilikont.
A szerszámok tisztítása:
A szerszámokat vízzel tisztítsuk alaposan,
amíg a felhasznált anyag friss. Ha az anyag
megszilárdult, a szerszámot tisztíthatjuk
mechanikusan is.
Anyagigény
• 10mm x 10mm hézaghoz:
1 patron / 3 m hézaghosszúsághoz.
• 5mm x 5mm hézaghoz:
1 patron / 12 m hézaghosszúsághoz.
Csomagolás
280 ml-es patronokban
Megjegyzés
•

A termék alkalmazása során a a külső
hőmérséklet -100C és +600C között kell,
hogy legyen.

Felhasználási javaslat
1. Alapfelület
Az alapfelület legyen por-, zsír és egyéb
szennyeződésektől mentes. Ajánlatos a
hézagot először festőecsettel vagy drótkefével
kitakarítani, majd levegővel kifúvatni.
Hogy elkerüljük a nem kívánt szennyeződést
a hézag szélein, öntapadó papírragasztó
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

