Silikon Sanitary
Silicon sanitar
CS 25 este silicon de etan[are (sigilare) acetoxy pentru etan[area instala]iilor sanitare
sau a altor aplica]ii de etan[are necesare în construc]ii acolo unde se impune o
rezisten]` sporit` la ac]iunea mucegaiului.

CARACTERISTICI
• Rezisten]` sporit` la mucegai [i ciuperci
• Impermeabilitate
• Rezisten]` la ozon [i radia]ii ultraviolete
• Aderen]` foarte bun` la suprafe]ele neabsorbante
• Rezisten]` la temperaturi ridicate

DOMENII DE UTILIZARE
• Umplerea rosturilor de îmbinare dintre pl`cile ceramice la col]uri, în locurile în care
peretele se îmbin` cu podeaua, pentru etan[area rosturilor dintre pl`ci [i din instala]iile
technico-sanitare.
• Datorit` elasticit`]ii [i impermeabilit`[ii sale constante, CS25 poate fi utilizat pentru
etan[area dilata]iilor ap`rute în cadrul camerelor care prezint` umezeal`
• Se recomand` utilizarea atât în interior: b`i, buc`t`rii, toalete, cabine de du[, cât [i
în exteriorul cl`dirilor
• CS25 con]ine substan]e fungicide – apa nu va stagna pe rosturi – acestea r`mânând
curate [i str`lucitoare
• Pentru umplerea cr`p`turilor din zid`rie, tencuial`, marmur` [i din podele este
indicat` fie utilizarea altor silicoane din gama Ceresit fie spuma poliuretanic` de
etan[are Ceresit CS29.
• Este interzis ca CS 25 s` intre în contact cu apa potabil`.

Vaporii acidului acetic elibera]i pe parcursul procesului de solidificare pot cauza iritarea
sistemului respirator dac` sunt inhala]i în canti`]i mari sau pe parcursul unor perioade
lungi de timp. Prin urmare, pe durata desf[`ur`rii activit`]ii v` rug`m s` asigura]i o
ventila]ie adecvat` a locului de munc`. În cazul în care materialul intr` în contact cu
ochii sau cu mucoasele nazale, suprafe]ele afectate trebuie cl`tite cu ap` din abunden]`
pentru a evita apari]ia oric`rui tip de irita]ie.

STABILITATE:

DATE TEHNICE

Dac` produsul este depozitat într-un loc r`coros [i uscat la o temperatur` de peste O°C,
calitatea produsului este p`strat` timp de 18 luni dup` data de fabrica]ie.

Propriet`]i
Sistemul de înt`rire
Temperatur` de aplicare
Rezisten]` la temperatur`
Greutate specific`
Vitez` de ie[ire din cartu[
Formarea peliculei (230C, 50 % RH

Unitate

g/minut
minute

Valoare
Acetoxy
de la +5°C la +40°C
de la -40°C la +120°C
0.97
330
15

Viteza de înt`rire (230C, 50 % RH)

mm/zi

3

UTILIZARE:
Suprafa]a de aplicare trebuie sa fie curat`, uscat` [i f`r` gr`simi sau praf. Suprafe]ele
neabsorbante cum ar fi suprafe]ele de aluminiu, sticl`, etc., vor trebui cur`]ate cu un
solvent corespunz`tor. Toate lucr`rile de acest gen trebuie efectuate în mediu uscat la
temperaturi cuprinse între +5°C [i +40°C.
CS 25 este gata preparat. Dup` preg`tirea adecvat`a rosturilor [i protec]ia cu banda de
mascare a acestora, agentul izolator este aplicat \n rost [i nivelat timp de 5-10 minute
utilizând o spatul` ce a fost umezit` în ap` cu s`pun. Banda folosit` pentru mascare
este îndep`rtat` imediat. Materialul neînt`rit poate fi îndep`rtat ulterior cu ajutorul
unui solvent. Materialul înt`rit poate fi îndep`rtat prin abraziune sau prin intermediul
altor mijloace mecanice.
Dimensiunea rostului: l`]ime minim` de 6 mm/ recomandat: pentru rosturi de 6-12 mm,
adâncimea rostului s` fie de 6mm; pentru îmbin`ri mai mari de 12 mm, este indicat`
aplicarea în propor]ie de 2:1 l`]ime la adâncime pân` la o adâncime maxim` de 12 mm.

CONDI}II DE UTILIZARE ÎN SIGURAN}å:

0C
0C

12x12x50 mm îmbinare (ISO Standard EN 28339:2000)
E-modulus 100%
Rezisten]a la întindere
Alungire la rupere
Duritate (Shore A)

MPa
MPa
%

0.40
0.40
100
20

AMBALARE
Flacon de 280ml

RESTRIC}II CU PRIVIRE LA UTILIZARE:
CS 25 nu trebuie folosit:
• În contact cu suprafe]e de metal coroziv (plumb, cupru, zinc, fier)
• Pentru lipirea acvariilor, oglinzilor
• Pentru îmbin`ri aflate sub ap` sau la acele îmbin`ri unde este foarte posibil s` apar`
efectul de uzare excesiv` sau abraziunea suprafe]ei respective
• Pe substratele bituminoase, substratele bazate pe cauciuc natural, cloropren, sau
sau EPDM sau pe materialele de construc]ii care pot avea scurgeri de substan]e
pertoliere, plastifian]i sau solven]i
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Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
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