
Declaraţia de performanţă (DoP) se regăseşte pe site www.penosil.com.

REZISTENT LA MUCEGAI

KITCHEN & BATH Fresh 
silicon sanitar

GATA DE DUŞ ÎN 1 ORĂ
Siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh este un material de etanşare, de înaltă perfor-
manţă, cu agent rapid de întărire, activat de umiditate, asigurând un fi nisaj extrem de fl exibil 
şi rezistent la apă. Siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh poate fi  expus la apă în doar 1 
oră şi îşi păstrează durabilitatea, aderenţa şi elasticitatea pentru mulţi ani.

5 ANI GARANTAŢI FĂRĂ MUCEGAI
Cu tehnologia Mouldshield anti-bacterian şi cu un termen de 5 ani garanţie* împotriva apari-
ţiei mucegaiului, noul silicon PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh este perfect pentru etanșare 
în zone umede şi are o rezistenţă excelentă la abraziune umedă.

PENTRU TOATE SUPRAFEŢELE
Siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh are aderenţă la aproape toate materialele utilizate 
în construcţii, mai puţin polietilena şi bitumul. Acesta oferă o aderenţă excelentă la suprafeţe 
sensibile, cum ar fi  piatra naturală (de exemplu, marmura şi granitul), oglinzi, plăci cerami-
ce, aluminiu, oţel galvanizat şi metal negru.

MIROS REDUS
Siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh este uşor de aplicat, are uscare rapidă şi nu con-
ţine aditivi corozivi. Are o formulă cu miros redus, ceea ce sporeşte prospeţimea camerei şi 
neutralizează mirosurile neplăcute.

100% REZISTENT LA APĂ
Siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh este complet rezistent la apă şi oferă o etanşare 
efi cientă în jurul ferestrelor, uşilor, căzilor şi chiuvetelor. Rămânând permanent impermeabil, 
orice risc de deteriorare din cauza apei sau a apariţiei mucegaiului este evitată.

DE CE SILICONUL ETANŞANT PENOSIL BAIE ŞI BUCĂTĂRIE Fresh?
• Aplicare usoară, uscare rapidă.
• Anti mucegai şi bacterii - o excelentă rezistenţă la abraziune.
• Adecvat pentru utilizarea pe substraturi de interior şi exterior în zonele umede.
• Miros imperceptibil pentru o casă curată şi proaspătă.
• Aderenţă excelentă la suprafeţe sensibile.
• 5 ani garanţie* împotriva apariţiei mucegaiului.

CULOARE

TERMEN VALABILITATE
Se asigură o valabilitate de 18 luni în 
ambalajul original, sigilat, în condiţii 
atmosferice uscate, protejat de lumina 
directă a soarelui şi la temperaturi 
între +5 °C şi +25 °C. Data de expirare 
se regăseşte pe ambalaj.

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

AMBALAJ

Cartuş de 280 ml, 
12 bucăţi în bax.

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI UNITATE VALOARE

Material de bază: silicon neutral oxime

Timp formare membrană minute 10-15

Densitate g/cm³ 1,02

Rată de uscare mm/24 h 2-3

Rezistenţă la debit mm 0

Capacitate de mișcare în rost % ±25

Recuperare elastică % >85

Duritate (Shore A, ISO 868) 25

Temperatura la aplicare °C +5...+40

Rezistența la temperatură °C -40...+150

Modulus la alungire 100% (ISO 8339) MPa 0,43

Rezistenţă la tracţiune (ISO 8339) MPa 0,55

Alungire la rupere (ISO 8339) % 150

* – vă rugam să citiți nota/disclamer.
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REZISTENT LA MUCEGAI

KITCHEN & BATH Fresh
silicon sanitar

ADERENŢĂ LA:
STICLĂ ŞI OGLINDĂ

MARMURĂ ŞI GRANIT

BETON

CERAMICĂ

LEMN

PVC RIGID

SUPRAFEŢE VOPSITE ŞI LĂCUITE

MAJORITATEA TIPURILOR DE METALE ŞI PLASTICE

DOMENII DE APLICARE TIPICE
Siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh este perfect 
pentru bucătării, băi, camere cu umezeală şi zone care 
au nevoie de protecţie împotriva umidităţii, mucegaiului 
şi bacteriilor. Are o aderenţă excelentă la suprafeţe sen-
sibile precum marmura, granitul, sticla şi aluminiu, dar 
şi la substraturi obişnuite, cum ar fi  betonul.

NU TREBUIE FOLOSIT CU
Nu utilizaţi siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh 
ca etanşant de geamuri, pe suprafeţe de bitum sau cu 
materiale de construcţie care au degajări de uleiuri, 
plastifi anţi sau solvenţi (de exemplu, cauciuc natural sau 
sintetic, cloropren, EPDM sau PVC fl exibil). Nu aderă 
la polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE (Tefl on®), 
cauciuc, neopren şi bitum. Din cauza varietăţii largi de 
substraturi, se recomandă efectuarea unui test prelimi-
nar de compatibilitate.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
Suprafeţele care urmează sa fi e etanşate trebuie să fi e 
curate, uscate şi fără praf sau grăsime, care ar putea 

afecta aderenţa. Suprafeţele trebuie curăţate cu produse 
adecvate, urmând instrucţiunile producătorului. Din ca-
uza varietăţii largi de substraturi, se recomandă efectu-
area unui test preliminar de compatibilitate. Îmbinările 
cu siliconul PENOSIL Baie şi Bucătărie Fresh nu pot fi  
vopsite.
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2 90º
EasyPRO SPATULA

10 ani – garanţie minimă înseamnă mult mai mult decât atât. 
Nu este doar:
• un produs de încredere,
• de durată şi rezistent,
•  un produs cu proprietăţi pe termen lung: permanent fl exibil, rezistent la apă şi 

UV, rezistent la crăpături şi îngheţ.

Ci şi:
•  ECONOMIE DE BANI. Fără a fi  nevoie de reparații dese a zonelor deja izolate, 

economisiţi costul materialelor de înlocuire, forţa de muncă, precum şi timpul 
consumat. 

•  AJUŢI LA PROTECŢIA MEDIULUI. Cu cât sunt mai rar şi mai puţine produse 
folosite, cu atât rezultă mai puţine reziduuri care se duc în sol sau care poluează 
mediul înconjurător.

Tehnologia industrială intră în casa ta
Pentru mai bine de 40 de ani, produsele Penosil de înaltă 
performanţă au fost folosite pentru izolaţie în cele mai 
pretenţioase şi difi cile condiţii, la clădiri înalte ce necesită 
protecţie la condiţii de vreme extreme, în industrii ca avia-
ţie, utilităţi nucleare şi panouri solare, căi ferate, industria 
de automotive şi construcții navale PENTRU CĂ:
• sunt 100% rezistente la apă
• asigură aderenţă impecabilă
• garantează o mare viteză de întărire
• au o bună elasticitate
• sunt foarte uşor de aplicat
• au un istoric dovedit de durabilitate pe termen lung

ACUM este momentul pentru toţi consumatorii să bene-
fi cieze de această tehnologie industrială, de a avea so-
luţii moderne de izolaţie în casele lor. De ce? Pentru ca 
PENOSIL are mereu standarde competitive, pentru că 
suntem dedicaţi calităţii, pentru că ne îndreptăm atenţia 
către cele mai mici detalii, pentru că ne dorim ca oa-
menii să se simtă confortabil şi în siguranţă în casele 
lor, pentru că suntem încrezători că soluţiile pe care le 
oferim sunt CELE MAI BUNE pentru CĂMINUL lor.

Mai multe detalii tehnice la:
penosil.com/easypro/ro

PENOSIL este marcă înregistrată a Krimelte OÜ, 
membru al Wolf Group.


