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Kiilto sanitarinis
silikonas

Bekvapis neutralus silikonas su
fungicidais judantiems sujungimams ir
sandarinimui. Silikono spalvos atitinka
„Kiilto Saumalaasti“ glaisto spalvas. Taip
pat tinka naudoti išorėje. Netinka
akvariumams.

atsparumas šilumai +120 °C•
su priešpelėsine medžiaga•
silpno kvapo•
negalima uždažyti•
naudojimui viduje ir išorėje•

PANAUDOJIMO SRITIS
„Kiilto“ sanitarinis silikonas yra vieno komponento neutralus silikono
hermetikas. Atitinka EN 15651:-3:2012 standartų reikalavimus. Netinka
akvariumams arba natūraliam akmeniui, pavyzdžiui, marmurui.
Veidrodžio ar klozeto montavimui rekomenduojame „Kiilto Masa“.
Klijuodami smulkias plyteles arba kai reikia didesnio šiluminio
atsparumo (+150 °C) galite naudoti pilką silikoną.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Norimas užpildyti pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų.
Tvirtas putų plastiko profilis gali būti naudojamas kaip siūlės dugno
užpildas.

Atsukite išspaudimo antgalio dangtelį. Nupjaukite viršutinį tūbelės
galą. Įsukite į vietą išspaudimo antgalį ir nupjaukite jį ties norimo
diametro riba. Įspauskite silikoną į siūlę ir nedelsiant išlyginkite švariu
vandeniu sudrėkinta mentele ar pirštais. Palikite išspaudimo antgalį
vietoje ir panaudoję tinkamai uždenkite tūbelę dangteliu. Kad būtų
lengviau valyti, užklijuokite abi siūlės puses juosta. Užtepę
nepamirškite tuoj pat nuimti juostos.

Atnaujinant silikono siūles senąjį silikoną reikia pašalinti. Be to,
naudodamiesi instrukcijomis pašalinkite pelėsių dėmes, jei tokių yra,
pvz., priemone „Kiilto Kodin Klorite“.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Dėl vyraujančių sąlygų, tokių kaip oro temperatūra, silikono ir siūlės
temperatūra, pagrindo medžiaga ir oro drėgnumas, taip pat užtepto
silikono kiekis, daro didelę įtaką kietėjimui ir stingimui.

Kai kuriuose dažuose, plovikliuose ir tirpikliuose yra cheminių
medžiagų, kurios, tiesiogiai susiliesdamos su silikonu ar pasklidusios
ore gali pakeisti silikono spalvą.  Panašius junginius taip pat išskiria kai
kurių rūšių mediena (įskaitant karščiu apdorotą "radiata" pušį) ir
acetoksilikonai (vadinamieji acto silikonai).   Kai kuriuose plastikuose ir
gumose yra plastifikatorių, taip pat galinčių reaguoti su silikonu. Jei
reikia, prieš naudojimą rekomenduojame atlikti pirminius bandymus.

apytikr. 2 mm per 24 val. ir apyt. 10 mm per
savaitę.

KIETĖJIMO GREITIS

„Shore A“ apytikr. 20KIETUMAS

rekomenduojama: optimali kambario,
hermetiko ir siūlės temperatūra turi būti
+18–20 °C, arba +5–40 °C diapazono ribose.

DARBINĖS SĄLYGOS

-40 – +120 °C, pilkas +150 °CEKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA

5–20 min. (20 °C, RH 50 %)PLĖVELĖS SUSIFORMAVIMO

5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelėjePADENGIMAS

apytikr. 1,0 kg/dm 3TANKIS/SANTYKINIS SVORIS

nuo drėgmės kietėjantis neutralus silikono
polimeras

RIŠIKLIO RŪŠIS

yra kelių spalvųSPALVOS

Laikykite sausoje, vėsioje vietoje (žemesnėje
nei +25 °C temperatūroje), gerai uždarytoje
originalioje pakuotėje. Tinka naudoti iki: žr.
datą ant tūbelės.

SANDĖLIAVIMAS
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Jei naudojami keramikinių plytelių dažai, naudokite rūgštinį Kiilto Pro
silikoną.

Silikono siūlių gyvavimo trukmė yra ribota.  Ji priklauso nuo patalpos
naudojimo dažnumo, valymo ir vėdinimo. Reguliariai tikrinkite siūlių
būklę drėgnose patalpose ir pakeiskite jas naujomis bent kas 5 metus.

„Kiilto Saniteettisilikoni“ gerai sukimba su skirtingomis medžiagomis
(pvz., keraminėmis plytelėmis, stiklu, baldinėmis medžiagomis).  Tačiau,
norint užtikrinti tinkamą sukibimą, rekomenduojami pirminiai sukibimo
bandymai.  Skaidriems plastikams (PC, PMMA) rekomenduojame
skaidrų silikoną.

Sandarindami siūles toje pačioje vietoje, įsitikinkite, kad visos silikono
pakuotės turi tą patį partijos numerį.

Sanitarinio silikono spalvos buvo tonuojamos neutralioje šviesoje, kad
atitiktų „Kiilto Saumalaasti“ spalvas. Kadangi šviesa iš skirtingų šaltinių
gali skirtis, priklausomai nuo kambario apšvietimo, silikono spalva gali
šiek tiek pasikeisti.

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių
sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas.  Kokybės
valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas
naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų
nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti
laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą
produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir
procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS
Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines
pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie
produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.
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