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Silikon Sanitär
Sanitární silikon

Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Teplota zpracování/
teplota podkladu
0 až +40 ˚C
Teplotní odolnost	–50 až +100 ˚C
Spotřeba	cca 12 bm/kartuši při šířce
a hloubce spáry 5 mm
Vytvrzení
2 až 3 mm za den
Balení
1 krabice 12 ks

K trvalému utěsnění spár rohů a pracovních
i dilatačních spár ve spojení s glazovaným keramickým obkladem, sklem, širokým spektrem plastů
a nátěrů.
Ideální pro osazování sanitárních zařízení ve
sprchách a koupelnách.
Produkt není přetíratelný. Je určen pro vnitřní
i venkovní použití.

Jednoznačné přednosti:
připraven k okamžitému použití
z achovává trvale pružné vlastnosti,
vynikající přilnavost na glazované a neglazované obklady, plasty a nátěry
brání růstu plísní
odolný vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
nepropouští vodu
barevně stálý
barvy odpovídají spárovacím hmotám KNAUF
odolný UV záření

Skladovatelnost
V suchém, chladném, prostředí, nad bodem
mrazu.
Odstíny:
AQUAMARINE, MAGNOLIA, GELB, ORANGE,
ROT: 18 měsíců od data výroby uvedeného
na obalu.
Ostatní odstíny:
min. 12 měsíců, viz. datum expirace uvedené
na obalu.

Pracovní postup

Balení

Podklad:
Kontaktní plochy musí být čisté, suché, nemastné a zbavené
všech volných částí. Všechny nesavé podklady důkladně
očistěte a odmastěte. Savé podklady opatřete penetrací Knauf
Hloubková penetrace.
Knauf Silikon Sanitär velmi dobře přilne k naprosté většině neporézních hladkých podkladů, jako sklo, glazované obklady
a dlažby, email, klinker, kovy jako hliník, ocel, lakované, nebo
impregnované dřevo, a na mnoho plastů, např. polyester, polyakrylát, umakart. Pro tmelení zinkových plechů, barevných kovů
a alkalických podkladů doporučujeme Knauf Silikon Universal.

kartuše 310 ml
Weiss – bílá
Grau – šedá
Anemone
Anthrazit
Aquamarin
Bahamabeige
Bali *
Bermudablau
Blau – modrá
Caramel
Crocus
Hellblau – světlemodrá
Hellbraun – světlehnědá
Jasmin
Lichtgrau – světlešedá
Magnolia*
Manhattan
Orange
Rot - červená
Schwarz – černá
Transparent
Cotto
Gelb

Zpracování:
Odřízněte hrdlo a našroubujte hubici. Podle šířky spáry odstřihněte šikmo konec hubice. Okraje spáry olepte zakrývací páskou a spáry vyplňte silikonovou hmotou. Před vyschnutím spáru
vyhlaďte prstem, nebo pomocí gumové stěrky navlhčené v roztoku vody a saponátu. Potřísněné prsty a nářadí očistěte mycím prostředkem a lepicí pásku okamžitě odlepte.
Doplňující informace:
Produkt není přetíratelný. Dlouhodobé zatížení tabákovým
kouřem může vést k zabarvení silikonových spár. Kartuše mohou být skladovány po dobu několika dní, pokud je otvor trysky
pečlivě uzavřen.

EAN
4006379016143
4006379016181
4006379020171
9002943054660
9002943054646
4006379016730
4006379016785
4006379016815
4006379023226
4006379016839
4006379016822
9002943054653
4006379016792
4006379016723
4006379050079
4006379016709
4006379020188
9002943077225
4006379023196
4006379016204
4006379016198
9002943077232
9002943077249

Výrobní č.
00005862
00005866
00005959
00005978
00071364
00005963
00005967
00071366
00071370
00005974
00005973
00071367
00005970
00005961
00020354
00071369
00005976
00138347
00005979
00005872
00005869
00138348
00138349

* Zboží na objednávku
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Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: +420 272 110 111
Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy
pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

