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санитарен
силикон 

ОПИСАНИЕ
Санитарният силикон GLOBUS e еднокомпонентен, киселинно-втвърдяващ се, еластичен уплътнител, при-
ложим на закрито. Продуктът е подходящ за бързо и лесно уплътняване, изолиране, свързване и запълване 
на съединителни и разширителни фуги в бани, кухни, тоалетни и др.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА
•  Отлични свързващи свойства с метали, стъкло, стъклени повърхности, керамика и пластмаси;
•  Висока защита срещу мухъл, гъбички и плесени;
•  Устойчив на стареене;
•  Устойчив под въздейстие на вода;
•  Много добри запълващи свойства;
•  Лесен за нанасяне;
•  Не се свива и напуква.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Санитарният силикон GLOBUS е подходящ за уплътняване на фуги в бани, кухни, тоалетни, подови покри-
тия, басейни, водонапоителни и дренажни системи, PVC тръби и др.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
След почистване на фугата, силиконът се нанася равномерно и се заглажда със сапунен разтвор и подхо-
дящ инструмент.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Налични цветове  бял, безцветен

Време за обработване (при температура +23°С и влаж-
ност на въздуха 50%)

25 минути

Екструзия (3 мм дюза, 0.63N/mm2) 800 g/min
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Плътност (при 23 °C) 0,98 g/cm3 (DIN 53 479-B)

Якост на опън 0,6 N/mm2 (ISO 8339)

Удължаване при скъсване 200% (ISO 8339)

Модул при 100% удължаване 0,36 N/mm2 (ISO 8339)

Твърдост по Shore A 18 (ISO 868)

Издръжливост на скъсване 4,0 N/mm (ISO 34, метод C)

Възможност за движение във фугата 20 % (ISO 11 600)

Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С

Температуроустойчивост (втвърден) от -40°C до +100°C

ОПАКОВКА
Флакон 280 ml (бял и безцветен)

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява на сухо и хладно място при температура до 25°С. 

ВНИМАНИЕ
Санитарният силикон GLOBUS не позволява боядисване или лакиране.

СРОК НА ГОДНОСТ
12 месеца от датата на производство.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

S2 Да се пази от достъп на деца. 

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S36/37/39
Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за 
очите/лицето.


