
Sopro Silicon Sanitär
Szaniter fugaszilikon

Ecetsavas, oldószeres szilikonkaucsuk csatlakozó, elválasztó és 
dilatációs hézag rugalmas kitöltésére.

n Egészségügyi intézményekben, szaniterekhez

n víz alatti környezetben

n Gombaölô és gombafertôzést megakadályozó hatás

n Beltéri és kültéri használatra

n Alapszinek: összes szín

A Sopro Silicon Sanitär készen felhasználható, ecetsav hatására kikeményedô szilikon tömítôanyag,
amely gombaölô és gombafertôzést megakadályozó hatással rendelkezik. Egészségügyi (szaniter) al-
kalmazási körülmények közötti csatlakozó és terjeszkedési hézag rugalmas kitöltésére használatos,
mint például csempeburkolat és fürdôkád, zuhanytálca, mosdó- és mosogatókagyló, WC-csésze és
piszoár között.
Alkalmas hézagkitöltésre ajtó- és ablaktokhoz, felsô sarkokhoz, fal- és padlóburkolat között (körbe-
futó hézag), kültéren és víz alatti részekhez.

Kb. 10 perc.

Kb. 2 mm/24 óra.

23oC-os szobahômérsékletû és 50%-os relatív páratartalmú szokványos környezetre vonatkoznak. 
A magasabb értékek rövidítik, alacsonyabbak pedig hosszabbá teszik ezeket az idôadatokat.

-50oC-tól +180oC-ig, vízzel való terhelhetôség +80oC-ig.

+5oC-tól +40oC-ig dolgozható be.

A hézagszélesség legfeljebb 25%-a.

10 mm-ig: legalább 8 mm, 10-20 mm között: 8-12 mm, 20 mm felett: legalább 12 mm illetôleg a 
hézagszélesség fele.

1 patronbani mennyiség 10/10 mm-es hézag keresztszelvénynél 3,1 méterre elegendô.

Sopro adagolópisztoly, Sopro profi szilikonsimító.

Friss állapotban általános higítóval, kikeményedett állapotban csak mechanikusan.

Száraz és hûvös helyen tartani, eredeti zárt csomagolásban 24  hónapig tárolható, a csomagolás fel-
nyitása után 7 napig.

1 kartondobozban 12 darab, egyenként 310 ml befogadóképességû patron.

Minden fugaszínben.
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A Sopro Silicon Sanitär felhasználásra kész, ecetsav hatására kikeményedô szilikon tömítôanyag,
amelynek minôségét folyamatosan ellenôrizzük. Gombaölô és a gomba életmûködését meggátló 
hatással rendelkezik. Kikeményedése illetôleg megszilárdulása után a szilikon tömítôanyag rugalmas,
idôjárásálló, nem öregszik és ellenáll az ibolyántúli sugárzásnak.

A Sopro Silicon Sanitär igen sok aljazatfelületen megtapad anélkül, hogy alapozót kellene használni
hozzá. A nyitott pórusú vagy igen sima aljazaton a szilikonos tömítôanyag tapadókészségét Sopro
Primer P 4050 anyaggal javíthatjuk. Ehhez az aljazatot illetôleg a burkolólapok élét szükség esetén
elôzetesen kefével le kell tisztítani, az alapozót ecsettel a lapok szélére fel kell hordani, és mintegy
30-45 percig hagyni kell megszáradni. A tömítôanyag az alapozóval elôkezelt hézagba 5 órán belül
hordandó fel.

Alapozó (primer) nélkül: Üveg, csempe és csempeszél, zománc, GFK poliészter, rezopál, epoxidgyanta
lakk, alkidgyanta lakk, DD lakk, tiszta vagy eloxált alumínium, cink-króm alapú festékmázolás.

Sopro Primer P 4050 alapozóval: Homokkô, márvány, akril mûanyag, klórkaucsuk, cinkpor festék, be-
ton, porózus beton, ólomminium.

Sopro Primer UW 025 alapozóval: Víz alatti részekhez.

Az alapozó mûszaki adatlapján közölt tudnivalókat feltétlenül be kell tartani!

A fentiekben fel nem sorolt esetekre kérje mûszaki szaktanácsadó szolgálatunk tanácsát!

A hézagrés oldalának pormentesnek, tisztának, száraznak és teherbírónak kell lennie, továbbá nem
tartalmazhat felületi tapadást gátló anyagokat. A zárt pórusú sima aljazatról olajat és zsírt a keres-
kedelemben kapható oldószerrel távolíthatunk el, például acetonnal vagy spiritusszal. Ha szükséges
volna, az alapozóanyagokra vonatkozó táblázat szerint kell az alapozást végezni.

A hézagrés fenékrészét alkalmas feltöltô anyaggal ki kell tölteni. Figyelem ! Bitumen- és kátránytar-
talmú vagy rostos anyagot használni nem szabad. A Sopro Silicon Sanitär az alsó felületen nem ta-
padhat meg (3 oldali megtapadás).

Tiszta és egyenes vonalú hézagszélet úgy biztosíthatunk, hogy megfelelô ragasztószalaggal le kell
fedni a hézagszélet, és a hézagolás megtörténte után közvetlenül a ragasztószalagot ismét le kell
húzni.

A Sopro Silicon Sanitär az alapozó eltávozási idejét követôen 5 órán belül buborékmentesen hordan-
dó fel, például Sopro adagolópisztollyal. A hártyásodás megkezdôdése elôtt megnedvesített lapáttal
vagy Sopro profi szilikonsimítóval kell a tömítôanyag felületét lesimítani. Lehetôség van a munka
szakaszolására is.

Megjegyzés: A fugázás a fuga felületének teljes mértékû megkötéséig/kikeményedéséig megfelelô
intézkedéssel védendô mechanikus sérülés és szennyezôdés ellen. Kültéren való alkalmazásnál
elôadódhat, hogy a friss fugázóanyag felülete elszennyezôdik. 

A Sopro Silicon Sanitär anyag korrodálhatja a következô anyagokat: horgany- és horganyzott lemez,
vaslemez, vörösréz, sárgaréz és ólom.

Építôanyaggal és vegyszerrel végzett munka során a szokásos balesetvédelmi elôírásokat be kell tar-
tani!
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Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21,Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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