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SILIKÓN NEUTRAL A8 PRO Jednozložková, neutrálne vytvrdzu-
júca, nízko modulovaná silikónová
tesniaca hmota s veľmi dobrou 
priľnavosťou, určená na okná.

• Vytvrdzuje pri izbovej teplote pôsobením
vlhkosti vzduchu na trvalo elastickú 
silikónovú gumu.

• Priľne bez základného náteru na väčšinu
podkladov.

• Dá sa použiť na alkalické podklady, 
ako je betón, malta a azbestocement.

• Takmer bez zápachu.
• Dlhá skladovateľnosť.
• Ľahká spracovateľnosť pri nízkej teplote

(+5°C), ako aj pri vysokej teplote 
(+40°C).

• Rýchle vytvrdnutie: rýchly prechod 
do nelepivého stavu.

• Elastický pri nízkej teplote (-40°C) 
i pri vysokej teplote (+150°C).

• Odolný proti starnutiu, poveternostným
vplyvom a UV žiareniu.

• Prelakovateľný (farbu vopred odskúšať).
• Nekorozívny voči kovom.

Oblasti použitia:  Na spájacie, dilatačné a tesniace škáry v interiéri aj exteriéri, napr. 
na stenách, alebo podlahách. Utesnenie styčných škár na oknách a dverách. Tiež vhodný
pre zasklievanie. Vynikajúce adhézne vlastnosti bez použitia primeru, napr. na sklo, drevo,
oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník, eloxovaný hliník, keramiku, lazúrované obkladačky, smalty 
a kameninové tehly a tvrdené PVC. V súlade s DIN 18545 - E a ISO 11600 F + G, trieda
25 LM. Označenie SNJF Vitráž a fasáda, trieda 25 E. Vhodný pre studené podnebie.

Nie je vhodný na použitie na prírodnom kameni (napr. mramor, žula, kremenec), keďže 
existuje riziko znečistenia okrajových zón. Nie je vhodný na stavbu akvárií ani na dlhodo-
bejšie použitie pod vodou, na aplikovanie v rámci kontaktu s potravinami a takisto 
na použitie ako lepidlo na zrkadlá.

Použitie: Povrch pred aplikáciou musí byť čistý, suchý a vhodný na aplikáciu. Dbajte 
na správny rozmer škáry, viď technické údaje. Na predvyplnenie škáry použite PE tesniaci
materiál, obj.č. 0875 … Na savé podklady (napr. betón) aplikujte primer, obj.č. 0892 170.
Na vyhladenie použite prostriedok na hladenie tesniacich hmôt, obj.č. 0893 003, 0893 3,
predtým, než sa vytvorí povrchová nelepivá vrstva.

Technické údaje
Základ neutrálne sieťovaný silikónový polymér
Teplotná odolnosť -40°C až +150°C
Pracovná teplota +5°C do +40°C
Tvorba povrchovej nelepivej vrstvy cca. 35 min (pri 23°C / 50% relatívna vlhkosť vzduchu)
Čas vytvrdzovania cca. 2 mm / deň (pri +23°C)
Max. absorpcia permanentného pohybu 25%

Uvedené údaje sú iba odporúčania, vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností.
Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať.

Farba Obsah Obj.č. Bal./ks
Priehľadná 310 ml 0892 853 31 12


