
SİLİKON ASETAT Silikon asetat iç mekan kullanımı 
için tek komponentli, geniş 
kullanım alanına sahip bir 
sızdırmazlık ve dolgu malzeme-
sidir.

Gözeneksiz yüzeylerde 
mükemmel sızdırmazlık sağlar
Çatlamaz, yaşlanma etkilerine karşı 
dirençlidir
Deterjan, temizlik maddesi gibi 
kimyasallara karşı dayanıklıdır

Kürleştikten sonra sürekli elastik 
kalır
Asetik sistem kürleştiği için kürleşme 
esnasında tipik asetik koku yarar.Uygulama alanları

• Yapılarda iç mekan sızdırmazlık ve 
dolgu işlemlerinde

• Metal, cam, porselen, çelik vb. 
malzemelerin birleşim yerlerinde

• Banyo ve mutfaklardaki 
uygulamalarda

• Elektrik malzemelerinin, priz ve 
anahtarlarının izolasyonunda

Kullanım şekli
Uygulama sıcaklığı +5°C ve +40°C 
arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi 

iyice temizlenmeli, kirden, yağdan 
ve tozdan arındırılmalıdır. Min. derz 
boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok 
fazla olan derzler için, derz derinliği 
genişliğinin yarısı kadar olmalıdır. Derz 
derinliği derz dolgu fitili kullanarak 
istenilen seviyede ayarlanabilir. 
Yüzeyle yeterli teması sağlamak için 
uygulamadan sonra 5 dak. içerisinde 
silikon, bir spatula ile bastırılarak 
düzeltilmedilir. Etrafa bulaşan henüz 
kürleşmemiş silikon, Art.-Nr. 0893 140 
Endüstriyel Temizleyici ile temizlenebilir.

Uyarı
Mermer, doğal taşlar, beton vb. 
gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye 
edilmez. Kürleşme esnasında asetik 
asit oluştuğundan bakır, pirinç, kurşun 
gibi hassas metallerde ve aynalarda 
kullanılmamalıdır. Üzeri boya tutmaz. 
Akvaryumlarda kullanılmamalıdır. 
Doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakıldığında sararma yapabilir. 
Kürleşmek için neme ihtiyaç duyduğundan 
tamamen kapalı yerlerde kullanılmamalıdır. 
Yapıştırma işlemleri için kullanıma uygun 
değildir.

Art.-Nr. 0892 317 1  0892 317 2  0892 317 3  0892 317 5 0892 317 6 0892 317 09  
Amb./Ad. 24 24 24 24 24 24
Ambalaj Kartuş Kartuş Kartuş Kartuş Kartuş Kartuş
Hacim 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml
Renk Şeffaf Beyaz Gri Kahverengi Siyah Alüminyum

Teknik bilgiler
Kürleşme Tipi Asetoksi
Kimyasal Baz Silikon polimer
Uygulama sıcaklığı +5°C ile +40°C arası
Kabuk bağlama süresi 15– 20 dakika (23°C and 50% bağıl nem)
Tam sertleşme hızı 24 saatte yaklaşık 2 - 3 mm
Sıcaklık dayanımı -40°C ile +150°C arası (23°C and 50% bağıl nem)
Min. derz boyutu 5 x 5 mm
Yoğunluk 0.96 – 0.98 g/ml (ASTM D 792)
Kopma uzaması  ≥ 350% (ASTM D 412)

Depolama şekli Serin ve kuru ortamda depolayınız.
(23°C/%50 bağıl nem ortamında)
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 Ek ürünler:

Endüstriyel Temizleyici
Art.-Nr. 0893 140
Mastik Düzeltme Spatulası
Art.-Nr. 0891 182
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