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TÄITMINE JA VÄRVIMINE

PAINTERS’ SILICONE
Ülevärvitav hermeetik liikuvatele vuukidele

ÜLEVÄRVITAV
Painters’ Silicone on pärast tardumist ülevärvitav. Kuna saadaval on lai valik värve ja lakke, 
siis soovitame alati enne värvimist läbi viia sobivuse katse.

VENIVUS 100%
Elastsus on väga oluline, kuna hermeetik peab taluma äärmiselt suuri konstruktsioonide 
liikumisi, mis tekivad suurtest temperatuuri kõikumistest. Painters’ Silicone võib vuugis 
venida kuni 100%, samal ajal pragunemata või naket kaotamata. See tagab vuugile korraliku 
väljanägemise.

Painters’ Silicone on ideaalne sisetingimustes liikuvate vuukide täitmiseks enne viimistle-
mist ja värvimist. Seda eriti olukordades, kus tavaakrüül ei pruugi ootusi täita. Sobib kasu-
tamiseks ka väiksemate pragude täitmiseks välistingimustes. Nakkumise soodustamiseks 
peavad tihendatavad pinnad olema puhtad ja kuivad ning tolmu- ja rasvavabad. 

LIIKUVATE VUUKIDE JAOKS
Painters’ Silicone´l  on suurem liikuvus ja elastsus kui tavalistel akrüülhermeetikutel. 
Liikuvate vuukide täitmiseks on oluline kasutada hermeetikut, mis talub vuukide paisumist 
ja kahanemist. Sellisteks juhtudeks pakume Painters’ Silicone´i, tänu millele püsivad kõik 
vuugid kaunid ja pragudeta.

HÕLPSALT TÖÖDELDAV JA JA PUHASTATAV
Painters’ Silicone moodustab homogeense pinna, mida on lihtne pahtlilabidaga tasandada 
või üle värvida. Seeläbi püsib värvitud pind kaua esteetiline ja kaunis. Tänu veepõhisele koos-
tisele on tööriistu, käsi ja pindu lihtne veega puhastada.

MIKS PAINTERS’ SILICONE VÄRVITAV HERMEETIK?
• Veepõhine koostis, väheintensiivne lõhn.
• Ülevärvitav enamiku värvidega.
• Ei sisalda lahusteid, ftalaate ja isotsüanaate.
• Hea vastupidavus UV-kiirgusele, erinevatele ilmastikutingimustele ja vananemisele.
• Nakkub hästi enamiku  ehitusmaterjalidega.
• Tööriistu on lihtne veega pesta.

F-EXT-INT CLASS 12,5P / S: CLASS S1

TEHNILISED ANDMED

OMADUSED ÜHIK VÄÄRTUS

Sideaine akrüüldispersioon

Tihedus g/cm³ 1,42

Pindkuivamise aeg minut 8 –10

Voolamiskindlus mm 0

Mikrobioloogiliste organismide kasv (ISO 846) väga madal

Kasutamistemperatuur °C +5…+40

Temperatuuritaluvus °C -30…+75

Liikuvus vuugis % ±12,5

Kõvadus (Shore A, ISO 868) ligikaudu 10

Elastsusmoodul 100%  pikenemisel (ISO 37) N/mm² 0,32

Tõmbetugevus (ISO 37) N/mm² 0,39

Venivus katkemiseni (ISO 37) % 350

* – Palun lugege garantiitingimusi.

VÄRVUS PAKEND

 ,nurdap lm 092 
12 tk karbis.

KASUTUSALAD

Liikuvate ühendusvuukide tihendamiseks eri
pindade vahel enne värvimist sise- ja välis-
tingimustes. Seinte ja lagede, nurkade ning
akende ja ukseraamide tihendamiseks
seestpoolt.
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KASUTUSPIIRANGUD 
Ei nakku polüetüleeni (PE), polüpropüleeni (PP), 
PTFE-ga (Tefl on®). Tulenevalt materjalide rohkusest 
soovitame läbi viia eelneva katse toote sobivuse kohta. 
Oksüdeerumisohu tõttu ei sobi kasutamiseks töötlemata 
metallidega.

KASUTAMISE NÕUANDEID
Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad tolmust, 
rasvast ja muudest saasteainetest, mis võivad naket 
mõjutada. Pinnad peaksid olema puhastatud sobivate 
toodetega, järgides tootja juhiseid ja soovitusi. Soovita-
me kaitsta vuuke vihma eest, kuni Painters’ Silicone on 
täielikult tardunud. 

NAKKUB MATERJALIDEGA
KIPSPLAAT

BETOON

KROHV

MÜÜRITIS

PUIT

KERAAMILISED PLAADID

KLAAS

KAETUD METALLID 

PVC

1

2 90º
EasyPRO SPATULA

SÄILIVUSAEG
Ladustades originaalpakendis kuivas kohas temperatuu-
ridel +5 °C kuni +25 °C ja kaitstes otsese päikesevalguse 
eest on säilivusaeg 12 kuud. “Parim enne” kuupäev on 
märgitud pakendil.

Toote eluiga vähemalt 10 aastat tähendab, et see toode on:
• usaldusväärne
• säästev ja vastupidav
•   aj -simenugarp ,-VU ,-eev ,entsale tlavadääj :agetsudamo etavtsekauak 

külmumiskindel.

Samuti tähendab see:
•    ,agea etatsääs agees ,isudnarap diavadneiät ahet ajav eloP .AHAR ETATSÄÄS 

raha ja tööjõukulu. 
•  luskooj idooirep akip dietoot dutatusak mehäV .ADNOKKSEK ATSÄÄS ETATIA 

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 täiesti ilmastikukindlad
• tagavad väga hea nakkuvuse
• tarduvad kiiresti
• on lihtsalt kasutatavad
•   dutatseõt athok esuvadiputsav esilajaakip davamo 

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
penosileasypro.com

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




