Selsil-Silicon Sealant
סיליקון ניטרלי בגוונים
תיאור במוצר:
סיליקון ניטרלי בגוונים הוא מוצר בעל רכיב אחד ,ולו אלסטיות בינונית עד גבוהה.
איטום סיליקון ניטרלי שמגיב עם הלחות באטמוספירה ומפיק שכבת גומי גמישה ועמידה.
לא מכיל נוזלים מאכלים או ריחות חזקים.
יותר מכך מוצר זה כולל קוטל פטריות ,מה שמאפשר ליישם אותו בסביבות סניטריות לחות.
יישום:

סיליקון ניטרלי בגוונים מתאים לשימוש על אלומיניום ומשטחים נוספים כמו זכוכית ,אריחי
קרמיקה מזוגגים ופלסטיק .החומר מומלץ לשימוש לאיטום זכוכית ,מטבחים ,עבודות נגרות,
חדרי שירותים וחללים נוספים בהם נחוץ חומר קוטל פטריות.

הוראות יישום:

•האזור המיושם חייב להיות יציב ,יבש ונקי מאבק או שמן ושומן שיכול לגרום לקושי בהדבקה.
•ניקוי האזור לפני היישום יכול להתבצע על ידי מוצרים ייעודיים המתאימים לזו המטרה,
כאשר יש לעקוב אחר הנחיות היצרן.
•מומלץ לבצע טסט לפני השימוש.
•לא ניתן לצבוע אזורים שיושם עליהם החומר.

מידע טכני:

•בסיס כימי :דבק טיקסוטרופי
•כוח משיכה ספציפיg/cm³ 1.25 :
•טמפרטורת יישום C ° +5 :עד C ° +40

אחרי היישום:

• טמפרטורת משטח C ° -40 :לC ° +150 -
• קשיחותShore A 25 :
• אלסטיות MPa 0.40 :100%
• חוזק מתיחהMpa 1.40 :
• התארכות בהפסקה550% :

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש ,אך ללא אחריות ,הדבר
נוגע גם לזכויות צד שלישי .הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.
השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום ,אחריות הספק תהיה מוגבלת
לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום .הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה ,לפי הסטנדרט
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.
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אספקה ואיחסון:

• 310מ"ל במחסנית
•חיי מדף של  12חודשים בעת אחסון במקום קריר ויבש או מתחת ל C +25 ° -במכל המקורי

אמצעי זהירות:

• להימנע ממגע עם העור או העיניים.
• במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף באופן מידי עם הרבה מים ולפנות לקבלת ייעוץ רפואי.
• ליישם במקום מאוורר היטב.
• מכיל חומרים מגרים ומתנדפים שאיפת החומרים עלולה להיות מזיקה לבריאות.
• להרחיק מהישג ידם של ילדים.
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