
Toimivusdeklaratsioon (DoP) on kättesaadav aadressil penosil.com.

HALLITUSVASTANE

KITCHEN & BATH Fresh
silikoonhermeetik

DUŠI VALMIDUS 1 TUNNI PÄRAST
Kitchen & Bath Fresh on uus õhuniikuse toimel kiiresti tarduv elastne silikoonhermeetik, 
mis loob eriti veekindla ühenduse. Kitchen & Bath Fresh silikoonhermeetik on veekindel 
juba 1 tunni möödudes, säilitades aastateks oma vastupidavuse, nakkumise ja elastsuse. 

5 AASTAT HALLITUSETA
Hallitusvastase antibakteriaalse tehnoloogia ja 5-aastase hallitusvastase garantiiga* uus 
Kitchen & Bath Fresh silikoon sobib kasutamiseks niisketes ruumides. 

KÕIKIDE PINDADE JAOKS
Kitchen & Bath Fresh silikoon nakkub peaaegu kõikide ehituses kasutatavate materjalidega, 
v.a. polüetüleen ja bituumen. Toode tagab suurepärase nakkumise tundlike pindadega nagu 
looduskivi (nt marmor ja graniit), peeglid, keraamilised plaadid, alumiinium, tsingitud teras 
ja must metall. 

NÕRK LÕHN
Kitchen & Bath Fresh silikooni on lihtne kasutada, kuivab kiiresti ning ei sisalda söövitavaid 
lisaaineid. Toode on vähelõhnav. 

100% VEEKINDLUS
Kitchen & Bath Fresh silikoon on täielikult veekindel ja tagab efektiivse akende, uste, 
vannide ja valamute tihenduse. Püsivalt veekindlaks jäädes välditakse veekahjustusi 
ja hallituse teket.

MIKS KITCHEN & BATH Fresh SILIKOONHERMEETIK?
• Lihtne kasutada, kiiresti kuivav.
• Hallitus- ja bakterivastane toode suurepärase kulumiskindlusega.
• Sobib kasutamiseks niiskete ruumide sise- ja välispindadel.
• Vähelõhnav toode puhta ja värske kodu jaoks. 
• Suurepärane nakkumine tundlike pindadega.
• 5 aastane garantii* hallituse vastu.

TEHNILISED ANDMED VÄRVUS

SÄILIVUSAEG
Ladustades originaalpakendis kuivas 
kohas temperatuuridel +5 °C kuni 
+25 °C ja kaitstes otsese päikesevalguse 
eest on säilivusaeg 18 kuud. “Parim 
enne” kuupäev on märgitud pakendil.

F-EXT-INT-CC: CLASS 25HM / S: CLASS XS1

PAKEND

310 ml padrun, 
12 tk karbis

OMADUSED ÜHIK VÄÄRTUS

Sideaine: neutraalne silikoon (oksiim)

Pindkuivamise aeg minut 10-15

Tihedus g/сm³ 1,02

Tardumiskiirus mm/24 h 2-3

Voolamiskindlus mm 0

Liikuvus % ±25

Elastne taastumine % >85

Kõvadus (Shore A, ISO 868) 25

Kasutamistemperatuur °C +5…+40

Temperatuuritaluvus °C -40…+150

Elastsusmoodul 100% pikenemisel (ISO 8339) MPa 0,43

Tõmbetugevus (ISO 8339) MPa 0,55

Venivus katkemiseni (ISO 8339) % 150

* – Palun lugege garantii tingimusi.
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HALLITUSVASTANE

KITCHEN & BATH Fresh
silikoonhermeetik

KASUTUSALAD
Kitchen & Bath Fresh silikoon sobib kasutamiseks 
köökides, vannitubades, niisketes ruumides ja teistes 
kohtades, mis vajavad kaitset niiskuse, hallituse ja bak-
terite eest. Tootel on suurepärane nakkumine tundlike 
pindadega nagu marmor, graniit, klaas ja alumiinium, 
samuti levinumate pindadega nagu betoon.

KASUTUSPIIRANGUD 
Ärge kasutage Kitchen & Bath Fresh silikooni klaasimis-
hermeetikuna, bituumenit sisaldavatel pindadel või 
ehitusmaterjalidel, mis võivad eritada õlisid, plastifi kaa-
toreid või lahusteid (nagu looduslik või sünteeskautšuk, 
kloropreen, EPDM kumm või paindlik PVC). Ei nakku 
polüetüleeni (PE), polüpropüleeni (PP), PTFE (Tefl on®), 
neopreenkummi ja bituumeniga. Tulenevalt materjalide 
rohkusest soovitame läbi viia eelneva katse toote sobi-
vuse kohta.
 

KASUTAMISE NÕUANDEID 
Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad tolmust 
ja rasvast, mis võivad naket mõjutada. Pinnad peaksid 
olema puhastatud sobivate toodetega, järgides tootja 
juhiseid ja soovitusi. Kitchen & Bath Fresh silikooniga 
tihendatud vuuke ei saa üle värvida. Kui kasutate silikoo-
ni lakitud alumiiniumist pindadel, soovitame eelnevalt 
proovida toodet väikesel pinnal.

NAKKUB MATERJALIDEGA
KLAAS JA PEEGEL

GRANIIT JA MARMOR

BETOON 

KERAAMIKA

PUIT

JÄIK PVC

ENAMUS METALLID JA PLASTID

VÄRVITUD JA LAKITUD PINNAD

1

2 90º
EasyPRO SPATULA

Toote eluiga vähemalt 10 aastat tähendab, et see toode on:
• usaldusväärne
• säästev ja vastupidav
•  kauakestvate omadustega: jäädavalt elastne, vee-, UV-, pragunemis- ja  

külmumiskindel.

Samuti tähendab see:
•  SÄÄSTATE RAHA. Pole vaja teha täiendavaid parandusi, seega säästate aega,   

raha ja tööjõukulu. 
•  AITATE SÄÄSTA KESKKONDA. Vähem kasutatud tooteid pika perioodi jooksul 

tähendab vähem jäätmeid ja madalamat keskkonnasaastet. 

Tööstustehnoloogia on jõudnud koju
Üle 40 aasta on PENOSIL kõrgtehnoloogilisi tooteid 
kasutatud kõige nõudlikumates tingimustes, kõrghoonete 
tihendustöödel ning tööstusharudes nagu lennundus, 
tuumaenergia, raudtee-, auto- ja laevaehitus. 
PENOSIL tooted: 
• on 100% veekindlad
• tagavad väga hea nakkuvuse
• tarduvad kiiresti
• on kõrge elastsusega
• on lihtsalt kasutatavad
•  omavad pikaajalise vastupidavuse kohta tõestatud  

tulemusi

Nüüd on kõikidel aeg sellest tehnoloogiast kasu saada 
tagamaks kvaliteetne tihendustulemus kodustes tin-
gimustes. PENOSIL paneb alati standardid proovile, 
pühendudes kvaliteedile ja pöörates tähelepanu detaili-
dele. Tahame, et inimestel oleks kodus soe ja turvaline 
ning usume, et pakume selleks PARIMAID LAHENDUSI.

Täpsem tehniline informatsioon
penosil.com/easypro

PENOSIL on registreeritud kaubamärk,
mis kuulub ettevõttele Krimelte OÜ (Wolf Group).


