
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
На невтвърденият материал 
 
Основа   Ацетатен силикон 
Вид   Гелообразен 
Механизъм на втвърдяване   От влагата на въздуха 
Специфично тегло   1000 ± 10 kг/м3 
Формиране на ципа 23°C/50% околна влага 10 - 20 минути 
Време на втвърдяване 23°C/50% околна влага 2 мм на ден 
Стичане SIST EN 27390  0 мм  
Температура за полагане   +5°C до +40°C  
      
 
 
 
На втвърденият материал 
Твърдост по Shorе A ISO 868  15 - 25  
Якост на опън SIST EN 28339  0,50 - 0,60 MPa  
Модул на еластичност SIST EN 28339  0,30 MPa  
Еластичност SIST EN 28339  300 - 400%  
Якост на опън в съответствие с ISO 37 част 1 > 1,0 MPa  
Еластичност до скъсване ISO 37 част 1  > 500%  
Загуба на обем SIST ISO 10563  < 10% 
Възстановяване на първоначалната форма SIST EN 27389  98%  
Температурна устойчивост   -40°C до +180°C  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Подготовка на повърхностите: 
Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. 
Отстранете всички нездраво закрепени части 
 
Подготовка на фугата и опаковката:  

 За да е добре очертана фугата, без зацапване на страничните повърхностти, 
облепете с предпазно фолио/лента .  

 Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозиращия накрайник, който 
трябва да е подрязан съобразно ширината на фугата. Поставете флакона в 
пистолета и уплътнете.  

 Уплътнителя трябва да се полага възможно най-равномерно.  
 Накрая заравнете уплътнитела с подходящ инструмент или насапунисан пръст.  
 Отстранете предпазната лента/фолио, преди уплътнитела да е започнал да 

втвърдява.  
 Замърсявания от невтвърден силикон може да се почистят с Текафин. 

Втвърдения силикон се почиства първо механично, а остатъците с универсален 
чистител Апурсил или Текапурсил S.  
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Дълбочина на 

фугата 
Ширина на фугата 

  6 8 10 12 
6 8, 3 6, 2  5 4, 2 
8   4, 7 3, 7 3, 1 
10     3, 0 2, 5 

На горната таблица е посочено колко линейни метра може да се попълнят с една 
опаковка от 300 мл силикон, в зависимост от дълбочината и ширината на фугата. 

 
ОПАКОВКА 

 60 мл блистер  
 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон)  
 200 л варел  
 300 мл, 400 мл, 600 мл салами  

По предварителна заявкамогат да се поръчат и други разфасовки. 

 
СЪХРАНЕНИЕ 

24 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура не по висока от 25°C, в 
оригиналната опаковка. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място S24/25 Да се предотврати досега с 
кожата и очите R21 Вреди на кожата R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и 
кожата R41 Опасност от сериозно увреждане на очите R43 Може да предизвика 
повишена чувствителност при контакт с кожата. При работа да се ползват подходящи 
ръкавици.  
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