
 
FIȘĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium All Weather Sealant 

 
PENOSIL Premium All Weather Sealant este un etanșant cu conținut de 

solvent, fără silicon, pe bază de cauciuc sintetic, care poate fi utilizat pentru 

repararea rapidă a deschiderilor și fisurilor chiar și atunci când plouă. Aderă 

la substraturi umede și ușor uleioase, cu toate acestea, suprafețele poroase 

trebuie să fie uscate, pentru a obține o mai bună aderență. Aderă bine la cele 

mai multe substraturi fără grund, cum ar fi cărămidă, beton, mortar, lemn, 

metal, sticla, multe materiale plastice și bitum. Elasticitate mare, nu se 

deformează, poate fi tratat chiar și după întărire. Agentul de etanșare întărit 

este rezistent la razele UV și intemperii. 

 

Domenii de utilizare 
Potrivit pentru lucrări generale de interior și exterior, de exemplu la lucrări de acoperișuri. 

Condiții de aplicare 

Temperatura la aplicare, între +5°C și +40°C. Suprafețele netede trebuie să fie curate și 

solide. Suprafețele netede pot fi umede, cele poroase trebuie să fie uscate. 

 

Instrucțiuni de aplicare 
Depozitați cartușele la temperatura camerei, timp de 24 de ore înainte de utilizare. Zonele de 

substrat care vor fi în contact cu materialul de etanșare trebuie să fie curate, uscate și lipsite 

de particule libere, praf, murdărie, rugină și alte impurități. Substraturile neporoase pot fi ude. 

Substraturile poroase trebuie să fie uscate. Suprafețele de contact pot fi uleioase. Tăiați 

capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare a etanșantului. Se taie capătul filetat 

în așa fel încât se produce o deschidere adecvată pentru aplicare. Se pune cartușul împreună 

cu aplicatorul în pistol de silicon și se umple duza cu soluție de etanșare, prin apăsarea 

repetată a declanșatorului pistolului. Se aplică material de etanșare în rost, apăsând în mod 

repetat și uniform pe declanșatorul pistolului, trăgând lin duza de-a lungul îmbinării. După 

aplicare, suprafața se netezește, cu o racletă de cauciuc siliconic și se îndepărtează excesul de 

material. Pentru netezirea finală, utilizați multă apă și săpun. Marginile articulațiilor pot fi 

acoperite cu bandă izolatoare dar acesta se va îndepărta imediat după aplicarea etanșantului, 

înainte de întărire. În cazul scufundării sub apă pentru o lungă perioadă de timp, etanșantul 

PENOSIL Premium All Weather se îngălbenește. Dar acest lucru nu afectează calitatea 

materialului. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării. În timpul procesului de 

întărire, asigurați-vă că nu există impurități ce se pot depune pe suprafață și că suprafața nu 

este afectată de o sarcină mecanică. După uscare, etanșantul rămâne ușor lipicios la suprafață. 

Etanșantul poate fi vopsit cu vopsele comerciale și lacuri. Atunci când se utilizează vopsele 

care conțin solvenți, uscarea materialului de etanșare poate fi încetinită. 

 

 



 
Curățare 
Agentul de etanșare neîntărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu PENOSIL 

Premium Cleaning Wipes. Etanșantul întărit trebuie îndepărtat doar mecanic. 

 

Date tehnice 
Proprietăți Unitate măsură Valoare 

Timp formare membrană minute 15 - 20 

Uscare mm/24 h 1 - 2 

Densitate DIN 53479-B g/cm³ 0,95 

Proprietăți etanșant întărit 

Modulus elongație 100% N/mm² 0,5 

Mișcare în rost (ISO 11600) % ±25 

Duritate (Shore A) ISO 868  25 ± 5 

Rezistența la temperatură °C -25 ...... +80 

Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

Culoare 

Transparent 

 

Ambalaj 
Cartuș plastic 310ml, 12 bucăți în bax. 

Condiții de depozitare 

Timp garantat de depozitare de 12 luni, începând de la data fabricației, dacă este depozitat în 

ambalajul original, sigilat, păstrat într-un loc uscat și răcoros, la temperaturi între +5°C și 

+30°C. Chiar și pentru perioade mai scurte, temperatura nu trebuie să depășească +60°C. 

Produsul nu îngheață. Nu depozitați în apropierea focului deschis sau a surselor de căldură 

activă. 

Măsuri de siguranţă 

Trebuie asigurată o aerisire suficientă în timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A 

se evita contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă 

apă și se solicită control medical. Siliconul întărit poate fi manipulat fără nici un pericol 

pentru sănătate. Mai multe informații specifice de siguranță sunt disponibile pe fișa tehnică 

de securitate (SDS). 


