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Sanitär-Silikon
Silikona hermētiķis
Materiāls

Silikons ir ļoti elastīgs, vienkomponenta, lietošanai gatavs hermētiķis spraugu
aizpildīšanai, šuvju blīvēšanai.

Sastāvs

Ogļūdeņražu šķīdinātājus saturošs maisījums uz silikona bāzes.

Uzglabāšana

Īpašības un priekšrocības
■■ Noturīga elastība
■■ Hermētisks
■■ Noturīga bioloģiskā aizsardzība
■■ Liela krāsu gamma, saskanīga ar Knauf šuvju aizpildītājjavām

18 mēneši. Uzglabāt sausā, vēsā vietā uz koka paliktņiem neatvērtā
orģinālajā iepakojumā. Sargāt no tiešas saules staru iedarbības un sala.

■■ Liela noturība un saķere ar neuzsūcošām pamatnēm

Kvalitātes nodrošinājums

■■ Lietošanai gatavs

Saskaņā ar EN 15651-1, EN 15651-1-2 un EN 15651-1-3 prasībām ir
veikts produkta tipa tests notificētā laboratorijā, tiek nodrošināta pastāvīga
ražošanas procesa kontrole. Produkts marķēts ar CE zīmi.

■■ Liela izturība pret atmosfēras apstākļu iedarbību un augstu temperatūru
■■ Izstrādei ar rokām
■■ Iekšdarbiem un ārdarbiem
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Pielietojums

Silikons ir paredzēts:
■■ šuvju aizpildīšanai starp keramikas flīzēm sienu stūros,
■■ sienas un grīdas savienojuma vietās,
■■ spraugu aizpildīšanai starp flīzēm un sanitārtehniskajām ierīcēm,
■■ kā arī šuvju, plaisu un plaisājumu blīvēšanai starp elementiem no stikla un
keramikas.
Silikons nodrošina blīvu savienojumu vietās, kur parastās šuves plaisā.
Pateicoties noturīgai elastībai un ūdensnecaurlaidībai, piemērots – mitrās
telpās esošo deformācijas šuvju blīvēšanai, piemēram:
■■ vannas istabās,
■■ virtuvēs,
■■ tualetēs,
■■ dušas kabīnēs,
■■ kā arī virsmām ārpus ēkām.
Materiālam ir lieliska saķere ar sausām, vāji uzsūcošām pamatnēm, tādām
kā: stikls, glazētas keramikas flīzes, porcelāna, fajansa un emaljas elementi.
Silikons nav paredzēts akvāriju, spoguļu un korodējošu metālu (svina, vara,
cinka, dzelzs) savienojumu veidošanai!
Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Izstrāde
Pamatne

Blīvējamām virsmām jābūt sausām un tīrām no taukiem, bitumena, putekļiem.
Jānotīra esošie netīrumi un iespējamie pārpalikumi no iepriekšējiem
blīvējumiem. Taukainas virsmas jātīra ar šķīdinātāju. Spraugas var aplīmēt ar
pašlīmējošu lenti, tas atvieglos silikona nosmērējumu noņemšanu.

Izstrāde

Iepakojuma tūbas galu jānogriež tieši virs vītnes. Dozējošo uzgali jāuzskrūvē
un jānogriež – atbilstoši aizpildāmās spraugas platumam. Silikons no tūbas
jāizspiež ar speciālo silikona pistoli.
Spraugas jāaizpilda nepārtrauktā klājumā, tajā neatstājot tukšas vietas.
Aizpildītā virsma 5 minūšu laikā jāapsmidzina ar mazgāšanas līdzekļa un ūdens
šķīdumu un jāizlīdzina ar instrumentu, kas ir samitrināts ar to pašu šķīdumu,
vienlaikus noņemot lieko silikonu.
Ja darbs ir jāpārtrauc, no tūbas jāizspiež nedaudz silikona, lai tas izvirzītos no
dozēšanas uzgaļa. Pirms darba atsākšanas – izžuvušais materiāls ir jānoņem.
Atvērtais iepakojums jāizlieto pēc iespējas īsākā laikā.
Veidojot deformācijas šuves, spraugas dziļumā jāiespiež noapaļots putu
polietilēna profils tā, lai iepildāmais silikons veidotu kontaktu tikai ar abām šuves
sānu malām, tajā pašā laikā neveidojot tiešu kontaktu ar spraugas apakšpusi,
tādējādi izveidojot elastīgu 2 plakņu kontaktu.

Žūšana

1-2 mm dienā. Svaigi uzklātais silikons jāsargā no sala, tiešas saskares ar
ūdeni un ātras izžūšanas.

Izstrādes laiks

5 minūšu laikā jāapstrādā aizpildītā šuve un jānoņem pašlīmējošā lente.

Temperatūra/klimats

Gaisa un pamatnes temperatūrai izstrādes un sacietēšanas laikā jābūt
no +5 °C līdz +40 °C. Darbi jāveic sausos laika apstākļos.
Izstrādes tehniskie dati ir definēti pie nosacījumiem, ja cietēšanas laikā gaisa
un pamatnes temperatūra ir +23 °C un relatīvais gaisa mitrums 60%. Citos
apstākļos materiāla parametri var mainīties.

Tīrīšana

Svaigi silikona nosmērējumi jānomazgā ar spirtu vai Knauf Silikonentferner.
Darba instrumentus uzreiz pēc lietošanas nekavējoties nomazgāt siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekļa piedevu. Pēc materiāla sacietēšanas tos var notīrīt
tikai mehāniski.
Norādījumi

Slēgtās telpās jānodrošina laba ventilācija.
Lietot tikai tīrus darbarīkus un traukus!

Citi norādījumi

Knauf Sanitär-Silikon sacietēšanas laikā izdalās etiķskābe, kas var kairināt
acis, gļotādu un ādu.
Netīrumus no ādas notīrīt ar spirta šķīdumu. Ja materiāls nonāk acīs, izskalot
acis ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisko palīdzību.
Sargāt no bērniem.
Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu
veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem
darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma
kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas veidu un apstākļiem.
Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums.
Ar šo tehnisko datu lapu tiek atcelti iepriekšējie tehnisko lapu izdevumi.

Darba drošība un atkritumu savākšana
Atkritumu identifikācijas klase:
070217
(skatīt materiāla drošības datu lapu).

Šuves forma

Šuves forma jāizveido tā, lai novērstu ūdens uzkrāšanos uz tās. Pašlīmējošās
lentes, ja tās tika lietotas, jānoņem.

Mehāniskās īpašības, stiepjot uz stikla pamatnes
Apzīmējums

Vienība

Vērtība / Lielums

Maksimālais spēks

N

≥ 290

Maksimālais spriegums

MPa

≥ 0,49

Relatīvais pagarinājums pie maksimālā spēka

%

≥ 125

Spriegums pie 60 % relatīvā pagarinājuma

MPa

0,3 ± 20%

Patēriņš

2

Patēriņš 6x6 mm spraugai

ml/m

Vidēji

25
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Tehniskie dati
Apzīmējums

Vienība

Vērtība / Lielums

Elastības atgūšana pie 100 % pagarinājuma

%

90

Blīvums

kg/dm3

~ 1,0

Sacietēšanas laiks

mm/dienā

1–2

Virskārtas sacietēšanas laiks

min

10–25

Izstrādes temperatūra

°C

+5 līdz +40

Tehniskie dati attiecas uz +23 °C temperatūru un 60 % gaisa relatīvo mitrumu. Norādītos izstrādes laikus: augstākas temperatūras – paātrina,
zemākas – palēnina.

Piegādes programma
Nosaukums

Iepakojums

Art. Nr.

EAN kods

Silikons, antracīts

280 ml

00231261

5902367201418

Silikons, zaļš

280 ml

00462872

5901793357621

Silikons, tumši pelēks

280 ml

00462868

5902367201593

Silikons, krokuss

280 ml

00231267

5901793356785

Silikons, sarkans

280 ml

00231277

5901793356877

Silikons, zils

280 ml

00231275

5901793356853

Silikons, dzeltens

280 ml

00231280

5901793356907

Silikons, oranžs

280 ml

00231278

5901793356884

Silikons, Manhetena

280 ml

00231272

5902367201494

Silikons, jasmīns

280 ml

00231270

5902367201470

Silikons, gaiši brūns

280 ml

00231269

5902367201463

Silikons, balts

280 ml

00231259

5902367201395

Silikons, pelēks

280 ml

00231242

5902367201388

Silikons, anemone

280 ml

00231260

5902367201401

Silikons, karameļu

280 ml

00231265

5902367201449

Silikons, gaiši pelēks

280 ml

00231271

5902367201487

Silikons, melns

280 ml

00231273

5902367201500

Silikons, ķieģeļu sarkans

280 ml

00231279

5901793356891

Silikons, pasteļu tirkīza

280 ml

00231274

5901793356846

Silikons, gaiši zils

280 ml

00231276

5901793356860

Silikons, pasteļa zils

280 ml

00231263

5901793356761

Silikons, bezkrāsains

280 ml

00231281

5902367201586

Silikons, brūns

280 ml

00462869

5902367201609

Silikons, tumši brūns

280 ml

00462871

5902367201616

Silikons, Bahamu bēšs

280 ml

00231262

5902367201425

Knauf info centrs:
Tel. +371 67 032 999
info@knauf.lv

www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.
Izplatītājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma
rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no
produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami
tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf
sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

