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AIZSARDZĪBA PRET PELĒJUMU

KITCHEN & BATH Fresh
silikona hermētiķis

MITRUMIZTURĪGS PĒC 1 STUNDAS
Kitchen & Bath Fresh silikona hermētiķis ir jauns augstas efektivitātes ātri cietējošs her-
mētiķis, kuru aktivizē izsmidzināts mitrums, radot elastīgu un izcili ūdensizturīgu efektu. 
Silikona Kitchen & Bath Fresh var pakļaut ūdens ietekmei jau stundu pēc uzklāšanas, un tas 
gadiem ilgi saglabā izturību, saķeri un elastību. 

5 GADI BEZ PELĒJUMA SĒNĪTES
Izmantojot „MOULD FREE“ pretbaktēriju tehnoloģiju un nodrošinot piecu gadu garantiju* 
pret pelējuma rašanos, jaunais silikona Kitchen & Bath Fresh ir ideāls hermetizēšanai mitrās 
vietās, un tam ir izcila pretestība pret mitruma radītu nodilumu.

VISA VEIDA VIRSMĀM
Silikona Kitchen & Bath Fresh sasaistās ar gandrīz visiem celtniecībā lietotiem materiāliem, 
izņemot polietilēnu un bitumenu. Tas nodrošina izcilu saķeri ar tādām sensitīvām virsmām 
kā dabīgais akmens, piem., marmors un granīts, spoguļi, keramikas fl īzes, alumīnijs, cinko-
tais tērauds un melnais metāls. 

BEZ ASAS SMAKAS
Silikona Kitchen & Bath Fresh ir viegli uzklāt, tas ātri izžūst un nesatur kodīgas piedevas. 
Tam ir smaržu samazinoša formula, kas piešķir telpai svaigumu un neitralizē nepatīkamas 
smakas. 

100% ŪDENS IZTURĪGS
Silikona Kitchen & Bath Fresh ir pilnībā ūdensnecaurlaidīgs un nodrošina efektīvu blīvējumu 
ap logiem, durvīm, vannām un izlietnēm. Tā kā tas saglabā nemainīgu ūdensnecaurlaidību, 
tiek novērsts ūdens radītu bojājumu vai pelējuma veidošanās risks. 

KADĒĻ IZVĒLĒTIES KITCHEN & BATH Fresh SILIKONA HERMĒTIĶI?
• Viegla uzklāšana, ātra izžūšana.
• Izturība pret pelējumu un baktērijām, saglabājot izcilu nodilumizturību.
• Piemērots lietošanai uz iekšējiem un ārējiem pamatiem mitrās zonās.
• Neizteikta smarža tīrai un svaigai mājai.
• Izcila saķere ar sensitīvām virsmām.
• Piecu gadu garantija* pret pelējuma veidošanos.

TEHNISKIE DATI KRĀSA

UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
18 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.

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

IEPAKOJUMS

310 ml kasetnes,
12 vienā kastē.

FUNKCIJAS MĒRVIENĪBAS VĒRTĪBAS

Pamata izejmateriāls: neitrāls oksīma silikons

Plēvītes veidošanās laiks minute 10-15

Īpatnējais svars g/cm³ 1,02

Cietēšanas ātrums mm/24 h 2-3

Noplūšana pa vertikālu virsmu mm 0

Iespējamā elastība no apjoma % ±25

Brīvā atgriezniskā (elastīgā) deformācija % >85

Šora A cietība (ISO 868) 25

Uzklāšanas temperatūra ˚C +5…+40

Ekspluatācijas temperatūra ˚C -40…+150

Modulis pie 100% (ISO 8339) MPa 0,43

Stiepes stiprība (ISO 8339) MPa 0,55

Pagarinājums pārtrūkšanas brīdī (ISO 8339) % 150

* – Lūdzu, izlasiet atrunu.
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AIZSARDZĪBA PRET PELĒJUMU

KITCHEN & BATH Fresh
silikona hermētiķis

RAKSTURĪGĀKĀS PIELIETOJUMU JOMAS
Silikona Kitchen & Bath Fresh ir ideāls virtuvēm, vannas 
istabām, dušas telpām un zonām, kuras jāaizsargā pret 
mitrumu, pelējumu un baktērijām. Tas veido izcilu saķeri 
ar sensitīvām virsmām, piemēram, marmoru, granītu, 
stiklu un alumīniju, kā arī ar plaši sastopamām pamat-
nēm, piemēram, betonu. 

NEDRĪKST LIETOT AR
Nelietojiet Kitchen & Bath Fresh logu stiklošanai, uz 
bitumena virsmām vai ar celtniecības materiāliem, no 
kuriem var izdalīties eļļas, plastifi katori vai šķīdinātā-
ji. (piem., ar dabīgo vai sintētisko gumiju, hloroprēnu, 
EPDM vai elastīgo PVC). Neveido saķeri ar polietilēnu 
(PE), polipropilēnu (PP), PTFE (Tefl on®), neoprēna gu-
miju un bitumenu. Tā kā iespējami ļoti dažādi pamatņu 
veidi, mēs iesakām veikt iepriekšēju saderības pārbaudi.

PADOMI UZKLĀŠANAI
Blīvējamajām virsmām jābūt tīrām un sausām, un uz 
tām nedrīkst atrasties putekļi vai smērvielas, kas varētu 
ietekmēt sasaisti. Virsmas jātīra ar piemērotiem produk-
tiem, ievērojot ražotāja instrukcijas. Ar Kitchen & Bath 

LIELISKA SAĶERE AR
STIKLU UN SPOGUĻIEM

MARMORU UN GRANĪTA

BETONU 

KERAMIKU

KOKSNI

CIETU PVC

VAIRUMS METĀLIEM UN PLASTMASU

KRĀSOTĀM UN LAKOTĀM VIRSMĀM

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

Fresh hermētiķi veidotās šuves nedrīkst krāsot. Lietojot 
uz lakota alumīnija, mēs iesakām vispirms hermētiķi 
izmēģināt uz neliela laukuma. 
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