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Opis 

Enokomponentna prebarvljiva trajnoelastična tesnilno lepilna poliuretanska masa. 

Lastnosti izdelka 

- močan oprijem na večino konstrukcijskih materialov (jeklena, pocinkana, alu pločevina; les, keramika, 

plastika) 

- odpornost na atmosferske vplive in temperaturo 

- močno elastična masa 

- prebarvljivo z vsemi vrstami lakov 

Priprava podlage 

Površina mora biti, čista, ravna, suha in brez sledov prahu, olja ali masti, ki bi lahko škodili oprijemu. Vse 

sledi slabo oprijete barve morajo biti sistematično odstranjene pred uporabo.  

Tehnični podatki 

Specifična teža:                      cca 1,15 g/ml  

Posedanje:  Brez posedanja 

Temperatura nanosa: 5 do 35 °C 

Nastanek filma Približno 60 min (23°C/50%HR) 

Hitrost strjevanja po 24urah  4 mm (23°C/50% HR) 

Moč do pretrganja (DIN 53515) Približno 10 N/mm 

Temperaturna odpornost -40 do +90 °C 

Odpornost na  razredčene kisline in baze Povprečna 

UV odpornost Dobra  

Kompatibilnost z barvami 
Vodna osnova: da;  

na osnovi topil: prej testirati 

Specifični podatki 

Natezna napetost 100 % (ISO 37) : približno 0.5 MPa 

Natezna napetost do pretrganja ( ISO 37 ): približno 1.4 MPa 

Raztezek do pretrganja (ISO 37) : > 600 % 

Št. Produkta Opis Volume Pakiranje 

5030-A Siva 310 ml 12 
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5030-B Črna 310 ml 12 

5030-C Bela 310 ml 12 

Rok uporabe 

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 
Vedno preberite navodila. 
POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno 
opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki 
uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno 
odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 
Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno 
opremo in niso namenjeni za splošno uporabo. 
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v 
glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za 
vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz 
uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 

 


