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HALLITUSVASTANE

STOP FUNGI 
silikoonhermeetik

DUŠI KASUTAMINE VÕIMALIK 30 MINUTI PÄRAST
Kiire polümerisatsioon ja täielik nake enamike pindadega võimaldab Stop Fungi silikoon-
hermeetikul veega kokkupuudet juba 30 minuti möödudes. Lisaks 100%-lisele veekindluse 
tagamisele ei muutu nake ega värvus.

10 AASTAT HALLITUSETA
Hallitus pole mitte ainult inetu, vaid ka ebahügieeniline. Hallitust ärahoidev lisand Stop Fungi 
silikoonhermeetikus kaitseb hallituse eest ja teeb seda vähemalt 10 aastat tingimustel, et 
toodet on õigesti kasutatud, regulaarselt puhastatud ja ruumis on tagatud korralik ventilat-
sioon*. Stop Fungi silikoonhermeetik on klassifi tseeritud vastavalt Euroopa standardile EN 
ISO 846: klass XS1 (kõrgeim võimalik klass). 

PÜSIELASTNE
Elastsus on väga oluline, kuna silikoonhermeetik peab taluma äärmiselt suuri konst-
ruktsioonide liikumisi, mis tekivad suurtest temperatuurikõikumistest. Kuna Stop Fungi 
silikoonhermeetiku liikumisvõime on kuni 25%, saab ta liikuda koos vuugiga nakkepinnalt 
eemaldumata. Stop Fungi silikoonhermeetiku elastus püsib tema eluaja jooksul muutu-
matuna, ükskõik millistes tingimustes seda kasutatakse. 

100% VEEKINDLUS
Stop Fungi silikoonhermeetikut kasutatakse köökides ja vannitubades liikuvate vuukide 
tihendamiseks. Toode tagab erakordse vee- ja niiskuskindluse. See moodustab elastse 
membraani, mis on 100% veekindel. Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja 
vabad tolmust või rasvast, mis võivad naket mõjutada. 

EI MUUDA VÄRVI
Stop Fungi silikoonhermeetik ei muuda aja jooksul oma värvust. Värvust ei mõjuta kemikaa-
lid nagu juuksevärv, värviline seep, šampoon ja desinfi tseerimisvahend. Stop Fungi silikoon-
hermeetik on välja töötatud nii, et seda on äärmiselt lihtne puhastada.

MIKS STOP FUNGI SILIKOONHERMEETIK?
• Jäädavalt elastne ka madalatel temperatuuridel.
•  Pragunemiskindel. Silikoonhermeetik ei muutu kõvaks ja püsib elastne ka kokkupuutel kõrge kuumuse või 

UV-kiirgusega.
• Keemiliselt vastupidav. Silikoonhermeetik on vastupidav kõikidele kodus kasutatavatele puhastusvahenditele.
• Veekindel. Vihma- või dušivesi ei mõjuta silikoonhermeetikut ega selle naket.

TEHNILISED ANDMED VÄRVUS

PAKEND

• 100 ml  tuub, 12 tk karbis.

• 310 ml padrun, 12 tk karbis.

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

G-CC: CLASS 25LM / S: CLASS XS1

OMADUSED ÜHIK VÄÄRTUS

Sideaine: happeline silikoon (atsetoksü)

Pindkuivamise aeg minut 15-20

Tihedus g/сm³ 1,03

Tardumiskiirus mm/24 h 2-3

Voolamiskindlus mm 0

Vastupidavus seentele ja teistele 
mikroorganismidele (ISO 846) 1

Liikuvus % ±25

Elastne taastumine % ≥95

Kõvadus (Shore A, ISO 868) 14

Kasutamistemperatuur °C +5…+40

Temperatuuritaluvus °C -40…+150

Elastsusmoodul 100% pikenemisel (ISO 8339) MPa 0,24

Tõmbetugevus (ISO 8339) MPa 0,74

Venivus katkemiseni (ISO 8339) % >500

* – Palun lugege garantii tingimusi.
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KASUTUSALAD
Tihendamine ja veekindlaks muutmine: vannitoa põran-
da ja seina vuugid, dušialused, valamud, kraanikausid ja 
WC-potid.

KASUTUSPIIRANGUD
Ei soovita kasutada metallpindadel, mis võivad tardu-
mise tagajärjel oksüdeeruda ega pindkaetud klaasidel 
eelnevalt pinda katsetamata. Ei nakku polüetüleeni (PE),
polüpropüleeni (PP), PVC, PMMA, PTFE-ga (Tefl on®). 
Tulenevalt materjalide rohkusest soovitame läbi viia 
eelneva katse toote sobivuse kohta. 

KASUTAMISE NÕUANDEID 
Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad, 
vabad tolmust ja rasvast, mis võivad naket mõjutada. 
Pinnad peaksid olema puhastatud sobivate toodetega, 
järgides tootja juhiseid ja soovitusi. Stop Fungi sili-
koonhermeetikuga tihendatud vuuke ei saa üle värvida.

NAKKUB MATERJALIDEGA
KERAAMIKA

KLAAS

PUIT

MALM

ALUMIINIUM

GLASUURITUD PINNAD

MITTEPOORSED PINNAD

1
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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).


