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Opis 

Trajno elastična tesnilno lepilna masa na osnovi nove generacije hibridnih polimerov. 

Lastnosti izdelka 

- izdelava spojev in nanašanje s čopičem 

- odlična reprodukcija vseh originalnih struktur 

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

plastika) brez primerja 

- sušenje s pomočjo zračne vlage 

- ne vsebuje izocianatov, silikonov ali topil 

- UV obstojno; prebarvljivo "mokro na mokro" 

Tehnične karakteristike 

- kartuša 290 ml  

- pakiranje 12 kos/škatla 

- pogoji skladiščenja (suho in temno, +5°C in 25°C) 

- barve: bela, siva, črna 

Uporaba 

Popolnoma očistite površino masti, prahu in umazanije. S tem dosežemo dobro vezavo na številnih lakirnih 

sistemih, kovinah, steklu, ogledalu, keramiki in na večini plastik. Zaradi ogromno različnih podlag je 

potrebno predhodno opraviti test vezave. Material nanašajte z ustrezno pištolo, z njo določite tudi obliko 

nanosa. Količino uporabljenega materiala je treba prilagoditi želeni debelini in neravninam na območju 

nanosa. Priporočamo, da po nanosu počakate, da se masa popolnoma strdi, preden nadaljujete z 

naslednjimi fazami. Sušenje je odvisno od debeline, temperature in vlažnosti. 

Rok uporabe 

Najmanj 15 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

POMEMBNO:  

Opisani proizvodi 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 
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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. 

 


