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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Særlig tætningsmasse til fuger, der er udsat for 
høje temperaturer

• Høj temperaturmodstand op til +250 °C, kortvarigt (maks. 
1,5 t) op til +300 °C

• Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, 
velegnet til samlinger med kemisk eksponering (se liste 
over modstandsdygtighed)

• Modstandsdygtig over for ældning og UV-lys
Produktet er optaget i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri.

Højtemperatur-silikone

Indhold 310 ml
Beholder Patron
Kemisk basis Acetat-silikone
Lugt/duft Eddike
Farve Rødbrun
Kontinuerlig bevægelses-
absorption 20 %

Min. tid for hindedannelse 8 min.
Min. brudforlængelse 350 %
Shore A-hårdhed 30
Min./maks. temperaturmod-
stand -50 til 250 °C

Min./maks. tid for dannelse 
af hinde 8-12 min.

Betingelser for hindedan-
nelsestid Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Gennemhærdningstid/
betingelser

2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luft-
fugtighed

Fungicide egenskaber Nej
Massefylde 1,05 g/cm³
Maks. kortvarig temperatur-
modstand 300 °C

Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 5 til 40 °C

Overfladeforbehandling 
påkrævet På porøse overflader

Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys Ja

Min. flammepunkt 250 °C
Belægningskompatibilitet Ja
Modstand mod Aldring
Kan gencoates/kan males 
over Nej

Brandklasse B2
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

på maks. 25 °C

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.
0892 330 Special glittemiddel 5 l 0893 3 

Anvendelse

• Til tætning ved opstilling af fyr, varmeanlæg, klimaanlæg, vaskemaskiner og tørretumblere
• Primer kræves ikke: Rustfrit stål, emalje, glas, kakler
• Primer påkrævet: Aluminium (ubehandlet, anodiseret og pulverlakeret), krom
Overhold informationsbladet ”Retningslinjer for brug af fugemasser”

Bevis for ydeevne

Klassificeret i overensstemmelse med DIN 4102 B2 – normal antændelighed (i hærdet tilstand).

Art.nr. 0892 330 
Stk. pr. pk.: 1 / 12

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


