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ROOF & FAÇADE Elastic
hibrīdsilikona hermētiķis

VISSEZONAS AIZSARDZĪBA 

MITRUMIZTURĪGS PĒC 2 STUNDĀM 
Roof & Façade Elastic hibrīdais hermētiķis ātri sacietē un divu stundu laikā pilnībā sasaistās 
ar virsmām, nodrošinot pilnīgu aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem. Lietus nekādā veidā 
neietekmēs tā īpašības, un hermētiķis gadiem ilgi saglabās izturību, saķeri un elastību.

DRĪKST KRĀSOT PĒC 1 STUNDAS 
Roof & Façade Elastic hibrīdhermētiķi var nekavējoties pēc uzklāšanas krāsot ar aerosola krāsu 
vai pēc vienas stundas krāsot ar rullīti vai otu. Jūs varat lietot gandrīz jebkura veida krāsu un katru 
reizi ātrāk pabeigt darbu. 

VISA VEIDA VIRSMĀM, TAI SKAITĀ ARĪ MITRĀM
Roof & Façade Elastic hibrīdhermētiķis pielips gandrīz pie jebkura celtniecībā lietota materiāla. 
Jums nav jāuztraucas, ja virsma ir mitra, jo tas neietekmēs rezultāta kvalitāti. Tomēr neklājiet 
hermētiķi lietus laikā vai laukumos, kuros uzkrājies ūdens. 

100% ŪDENSNECAURLAIDĪGS
Pēc sasaistes izveidošanās Roof & Façade Elastic hibrīdhermētiķis būs 100% ūdensnecaurlaidīgs. 
Tas turpinās aizsargāt pret ūdens iespiešanos, jo blīvējums ir noturīgs pat visekstremālākajos 
apstākļos: līdz +80 °C karstumam, līdz -40 °C aukstumam, stiprā lietū un zem ūdens. 

UV STARU IZTURĪGS*
Roof & Façade Elastic hibrīds saglabā elastību un īpašības pat tad, ja virsmas ir pakļautas saules 
iedarbībai. 

* - neattiecas uz caurspīdīgām krāsām 

KADĒĻ ROOF & FAÇADE Elastic HIBRĪDS IR ATŠĶIRĪGS?
• Tas nezaudē efektivitāti jebkādos laika apstākļos: nesasalst; karstā, aukstā vai mitrā laikā.
• Ļoti augsts elastīgums, kur iespējamā kustība ir ±25% (25LM klase)*.
• Negatīvi neietekmē apkārtējo vidi.
• Krāsojams.
• Nodrošina izcilu saķeri, pat uz porainām virsmām.
• Piemīt izcila elastība un stipras mehāniskās īpašības — tikpat labas kā jebkuram silikonam.
• Nerūsē.

TEHNISKIE DATI KRĀSA

IEPAKOJUMS

290 ml kasetnes,
12 vienā kastē.

UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
12 mēneši oriģinālā neatvērtā iepako-
jumā sausos apstākļos, aizsargājot no 
tiešiem saules stariem, no +5 °C līdz 
+25 °C temperatūrā. Minimālais derīgu-
ma termiņš norādīts uz iepakojuma.

* - krāsains.

F-EXT-INT-CC: CLASS 25LM (krāsains)
F-INT (caurspīdīgs) 

FUNKCIJAS MĒRVIENĪBAS VĒRTĪBAS

Pamata izejmateriāls: hibrīda polimērs caurspīdīgs krāsains

Plēvītes veidošanās laiks minute 15-30 50-70

Īpatnējais svars g/cm³ 1,04 1,44

Cietēšanas ātrums mm/24 h 2-3 3-4

Noplūšana pa vertikālu virsmu mm 0 0

Iespējamā elastība no apjoma % - ±25

Brīvā atgriezniskā (elastīgā) deformācija % - >70

Šora A cietība (ISO 868) 35 apt. 23

Uzklāšanas temperatūra ˚C +5…+40 +5…+40

Ekspluatācijas temperatūra ˚C -40…+90 -40…+80

Modulis pie 100% (ISO 8339) MPa - 0,55

Stiepes stiprība (ISO 8339) MPa 0,55 1,30

Pagarinājums pārtrūkšanas brīdī (ISO 8339) % 75 >525

* – Lūdzu, izlasiet atrunu.
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ROOF & FAÇADE Elastic
hibrīdsilikona hermētiķis

VISSEZONAS AIZSARDZĪBA 

RAKSTURĪGĀKĀS PIELIETOJUMU JOMAS
Hermetizē un aizsargā pret klimatiskajiem apstākļiem: 
skursteņus, caurules, savienojumus starp metālu un 
betonu, lietusūdens noteku savienojumus, ēku fasāžu 
paplašinājumu savienojumus, ārlogus un durvju rāmjus. 
Noblīvē visa veida hermētiskas šuves gan iekštelpās, 
gan ārtelpās.

NEDRĪKST LIETOT AR
Nelietojiet Roof & Façade Elastic hibrīdu kā stiklošanas 
hermētiķi, uz bitumena virsmām vai uz celtniecības 
materiāliem, no kuriem var izdalīties eļļas, plastifi ka-
tori vai šķīdinātāji (piem., dabīgā vai sintētiskā gumija, 
hloroprēns, EPDM vai elastīgais PVC). Neveido saķeri 
ar polietilēnu (PE), polipropilēnu (PP), PTFE (Tefl on®). 
Tā kā iespējami ļoti dažādi pamatņu veidi, mēs iesakām 
veikt iepriekšēju saderības pārbaudi.

PADOMI UZKLĀŠANAI
Virsmām jābūt tīrām, uz tām nedrīkst atrasties piesār-
ņojuma paliekas, piem., spodrināmie līdzekļi, putekļi, 
smērvielas un iepriekš lietots blīvējums, un tām jābūt 
sausām. Virsmas var būt samitrinātas, tomēr ne slapjas, 
un uzklāšanu nedrīkst veikt lietus laikā. Krāsotajām 
virsmām jābūt pilnībā sacietējušām un nebojātām. Roof 

LIELISKA SAĶERE AR
BETONU

ĶIEĢEĻI

APMETUMU

CINKOTU METĀLU

JUMTA DAKSTIŅIEM 

KOKSNI

KERAMIKU

STIKLU

CIETU

VAIRUMS METĀLIEM UN PLASTMASU

& Façade Elastic hibrīds ir piemērots dažādu celtniecī-
bas materiālu blīvēšanai, tomēr pirms virsmu blīvēšanas 
ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi. Pēc virsmas saga-
tavošanas uzklājiet hermētiķi ar blīvēšanas pistoli, bet 
jebkuru nesacietējušu produktu noņemiet ar lakbenzīnu. 
Sacietējušam hermētiķim jābūt tīri nokasītam.

Plašāku tehnisko informāciju skatiet
penosil.com/easypro/lv

Tagad ir pienācis laiks klientiem visā pasaulē izmantot 
šīs rūpnieciskās tehnoloģijas priekšrocības, nodrošinot 
hermetizācijas risinājumus mājās. Jo PENOSIL vienmēr 
pārspēj standartus, jo mēs vienmēr rūpējamies par augs-
tu kvalitāti, jo mēs pievēršam uzmanību vissīkākajām 
detaļām, jo mēs vēlamies, lai cilvēki savās mājās justos 
silti un droši, jo mēs ticam, ka mūsu piedāvātie risinā-
jumi viņu MĀJĀM ir VISLABĀKIE.

10 gadi minimālais kalpošanas laiks nozīmē, ka šis produkts ir:
• uzticams produkts;
• stabils un izturīgs;
• produkts, kas ilgstoši saglabā savas īpašības: paliekoši elastīgs, ūdens un UV 

staru izturīgs, plaisu un sala izturīgs. 

 Tas nozīmē arī, ka:
• LIETOTĀJI IETAUPA NAUDU. Tā kā hermetizētās vietas nav jāremontē, jūs 

ietaupiet aizstājēju produktu izmaksas un darbu, kā arī laiku.  
• JŪS PALĪDZAT SAGLABĀT APKĀRTĒJO VIDI. Ilgākā laika posmā izmantojot 

mazāk produktu, mazāk atkritumu nokļūst izgāztuvēs vai piesārņo dabu. 

Industriālās tehnoloģijas ienāk mājās

PENOSIL ir Wolf Group grupas uzņēmuma 
Krimelte OÜ reģistrēta preču zīme.

Ilgāk nekā 40 gadus PENOSIL augstas kvalitātes produkti 
tiek izmantoti hermetizācijai vissarežģītākajos apstākļos, 
nodrošinot aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem 
daudzstāvu ēkās un dažādās nozarēs, piemēram, aviācijā, 
kodolenerģijas ražošanas aprīkojumā un saules bateriju 
paneļos, dzelzceļu transportā, autobūvē un kuģubūvē, JO 
šie produkti: 
• ir 100% ūdensnecaurlaidīgi
• nodrošina nesaraujamu saķeri
• piedāvā garantētu lielu sacietēšanas ātrumu
• ar augstu elastīgumu
• ir viegli uzklājami
• tiem ir pierādīta ilgstoša izturība

1

2 90º
EasyPRO SPATULA


