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CARACTERISTICI

• Aderen†å bunå pe suprafe†ele neporoase
•  Rezistent la ozon, radia†ii ultra-violete și temperaturi ex-

treme (pânå la +315°C)
• Își påstreazå elasticitatea dupå fixare

DOMENII DE UTILIZARE

•  Pentru aplica†ii de etanșare și îmbinare expuse tempe-
raturilor ridicate: cuptoare, coșuri de fum, sisteme de 
încålzire centrale, instala†ii de aer condi†ionat

• Etanșare între piese metalice
• Garnituri la pompe și motoare

PREGÅTIREA SUPRAFEȚELOR DE BAZÅ

Suprafe†ele suport trebuie så fie curate și uscate.
Dacå îmbinarea este acoperitå cu material de etanșare 
vechi care poate afecta aderen†a, acesta trebuie îndepårtat 
în totalitate iar suprafe†ele trebuie curå†ate.

MOD DE APLICARE

Se recomandå aplicarea etanșantului la temperaturi cu-
prinse între +5°C și +40°C.
La temperaturi sub +5°C, îmbinarea poate fi efectuatå nu-
mai dacå suprafe†ele de îmbinare nu prezintå condens, 
zåpadå sau ghea†å.
Se poate utiliza pe metal curat, sticlå, majoritatea tipuri-
lor de mase lemnoase neuleioase, råșini siliconice, cau-
ciuc sili conic vulcanizat, ceramicå, fibre naturale și sinte-
tice și suprafe†e plastice și vopsite.
Pentru suprafe†ele neporoase nu este necesarå utilizarea 
grundului.

CURÅȚARE

Uneltele și suprafe†ele påtate pot fi curå†ate cu solvent 
nafta înainte de întårirea completå a etanșantului.

RECOMANDÅRI 

Ceresit Heat Resistant CS 28 nu trebuie utilizat:
•  În contact cu suprafe†e de metal coroziv (cupru, plumb) 

deoarece în timpul întåririi se emanå acid acetic
•  Pe piatrå naturalå – se poate påta în contactul cu 

agentul de etanșare
•  La îmbinarea sau montarea oglinzilor – risc de corozi-

une a suprafe†ei oglinzii
•  Trebuie evitatå utilizarea agentului de etanșare pe sub-

straturi cum ar fi betonul, cimentul și mortarul, din cau-
za emanårii de acid acetic în timpul vulcanizårii.

Dupå aplicare, nu se recomandå acoperirea Ceresit Heat 
Resistant CS 28, deoarece vopseaua nu va adera pe 
suprafa†a siliconicå, datå fiind elasticitatea acesteia.
A nu se låsa la îndemâna copiilor. În caz de înghi†ire, a 
se consulta imediat medicul și a i se aråta ambalajul (re-
cipientul) sau eticheta. A se utiliza numai în locuri bine 
ventilate.
A se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de contact 
cu pielea spåla†i cu multå apå și cu såpun. Trata†i pie-
lea afectatå cu o cremå regeneratoare. În cazul contac-
tului cu ochii,
spåla†i imediat cu multå apå. Dacå este necesar solicita†i 
îngrijire medicalå. 

Edi†ia 
APRILIE 
2012

Ceresit

Silicon rezistent la temperaturi înalte

Heat Resistant
CS 28



Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București, 
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå și depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro 

DEPOZITARE

Calitatea produsului se påstreazå nemodificatå timp de 
18 luni de la data produc†iei dacå este påstrat într-un loc 
rece (între +5°C și +30°C) și uscat, în cartușe nedesfåcute.

AMBALARE

Cartuș de 300 ml

DATE TEHNICE

CAUCIUC NEVULCANIZAT 
Sistem acetoxy

Densitate (ISO 1183) 1,02-1,03 g/cdm³

Temperaturå de aplicare  +5°C pânå la +40°C

Ratå de extrudare  330 g/min.

Timp de formare a peliculei  max. 30 min.

(23°C, 50%RH)

Ratå de vulcanizare  1,5 mm/24 h 
(23°C, 50% RH)

CAUCIUC VULCANIZAT 
Rezisten†å la temperaturå   -65°C pânå la +260°C 

(+315°C)

Duritate (Shore A, ISO 868)  25

Modul la alungire 100%  0,49 MPa

Alungire la rupere  115%

Rezisten†å de rupere la  
trac†iune  0,55 MPa
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