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TEHNILINE ANDMELEHT  
 

PENOSIL Premium Stucco Fill & Seal 
 
Ühekomponentne veebaasil teralise struktuuriga akrüülhermeetik, mis tardub vee väljaaurumise teel. 
Moodustab püsiva elastse tihendi ning sobib pragude täitmiseks struktuursete ja stucco-krohv pindade 
puhul. 
Nakkub paljude erinevate materjalidega näiteks betoon, kipsplaat, kips, puit, jne.  

 
• Struktuurse ja teralise pinnaga. 

• Lihtne töödelda. 

• Vesialuseline. Praktiliselt lõhnatu. 

• Ei sisalda lahusteid, isotsüanaate ega silikoone. 

• Hea UV-, ilmastiku- ja vananemiskindlusega. 

• Hea nake enamike ehitusmaterjalidega. 

• Värvitav.  

• Sise- ja väliskasutuseks. 
 

Kasutusalad 

Vuukide ja pragude täitmiseks stucco-krohv ja struktuursete pindade puhul,näiteks lubi-tsement 
krohviga ning erinevate disainkrohivdega (antiikkrohv jms) viimistletud pinnad. Sobib kasutamiseks 
väikese liikuvusega (kuni 7,5%) vuukides mõõduka tõmbejõu korral.   
Ei ole soovitatav ühendustesse, mis on pidevas kokkupuutes veega.   
 

Tehnilised klassifikatsioonid ja sertifikaadid 

Toode on testitud ja klassifitseeritud vastavalt: 
 
Hermeetik fassaaditöödeks nii sise- kui ka välistingimustes. 
EN 15651-1:2012: Tüüp F-EXT-INT KLASS: 7,5P 

 

Kasutustingimused 

Kasutustemperatuur +5 °C kuni + 40 °C. Toode tardub vee väljaaurumise teel. Kõrge õhuniiskuse või 
madala õhutemperatuuriga keskkonnas ning sügavate vuukide puhul tuleb arvestada kile 
moodustumise aja ja tardumisaja olulise pikenemisega. 
 

Paigaldusjuhised 

Pinnad peavad olema kuivad, puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist. Mittepoorseid pindasid 
tuleks puhastada lahusti ja puhta puuvillase lapiga. Lahusti jäägid tuleks enne aurustumist eemaldada 
puhta lapiga.  
310 ml padrun: padruni keermestatud ots lahti lõigata ja keerata peale paigaldusotsik hermeetiku 
suunamiseks. Paigaldusotsik lõigata nii, et tekiks sobiv ava hermeetiku doseerimiseks. Asetada padrun 
koos otsikuga hermeetiku püstolisse ja täita paigaldusotsik hermeetikuga, pumbates korduvalt püstoli 
päästikut. 
Paigaldada hermeetik vuuki, surudes korduvalt ja ühtlaselt püstoli päästikule ning vedades otsikut piki 
vuuki. Peale hermeetiku pealekandmist siluda silikoon kummist silikoonilabidaga. Eemaldada üleliigne 
hermeetik.  
 
Tardumata toodet tuleb kaitsta kondensaadi eest. 
Selleks, et tagada hermeetiku pikaajaline toimimine, on soovitatav tardunud hermeetik katta värvi, laki, 
krohvi vms sobiva materjaliga.  
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Pärast tardumist värvitav. Tardumisaeg sõltub ümbritseva keskkonna tingimustest ja vuugi 
mõõtmetest. Liiga varajane värvimine võib põhjustada värvikihi pragunemist. 
 

Puhastamine 

Tardumata hermeetiku puhastamiseks kätelt ja pindadelt sobivad puhastuslapid PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes.Tardunud hermeetik eemaldada esmalt mehaaniliselt, seejärel niiske lapiga.  
 

Tehnilised andmed 

Omadused  Ühik Väärtus 

Pindkuivamise aeg  minut 15 

Tihedus  g/ml 1,58 

Tardunud hermeetiku omadused 

Voolamiskindlus, (ISO 7390) mm 0 

Kõvadus (Shore A), (ISO 868)  u. 20 

Mahukahnemine, (ISO 10563) % <20 

Temperatuuritaluvus °C -30 kuni +75 

Tõmbeomadused 

2 mm paksus (ISO 37) 

Venivus katkemiseni % 160 

Tõmbetugevus N/mm2 1,17 

Elastsusmoodul 100% pikenemisel N/mm2 0,16 

Esitatud parameetrid on mõõdetud temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskusega. 
 

Värvus 

Valge 
 

Pakendid 

310 ml plastpadrun, 12 tk karbis. 
600 ml fooliumpakend, 20 tk karbis. 
 

Säilitamine 

Garanteeritud säilivusaeg 18 kuud alates tootmise kuupäevast, hoiustatuna originaalpakendis kuivas 
kohas temperatuuril + 5 °C kuni +25 °C. Vältida külmumist ja temperatuuri üle +25 °C.  
Lühiajaliselt talub külmumist -18°C kraadist kõrgematel temperatuuridel kuni 10 päeva. Talub kuni 7 
külmumis-sulamistsüklit temperatuuridel -18°C kuni +23 °C, ühe tsükli kestvus 48 tundi (24 tundi -18 
°C juures ja 24 tundi +23 °C juures). 
 

Piirangud 

Ei sobi kasutamiseks kokkupuutes bituumenpindadega või materjalidega, millest lekib õlisid või  
plastifikaatoreid.  
Mitte kasutada niisketes või märgades tingimustes või kui peatselt on algamas vihmasadu. 

Ei sobi kasutamiseks ühendustes, mis on pidevas kokkupuutes veega. 

Ei sobi kasutamiseks kokkupuutes katmata metallidega (võib põhjustada korrosiooni). 
Ei sobi kasutamiseks vuukides, mille liikuvus on suurem kui 7,5% vuugi laiusest. 
Toode sobib enamike värvidega. Tingituna suurest hulgast erinevatest värvitüüpidest, soovitame alati 
eelnevalt värvi sobivust katsetada. 

Tardunud hermeetikut ei saa lihvida. 
Vilets nake klaasi ja mõnede plastikutega. 
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Ohutusnõuded 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tardumata hermeetik võib ärritada silmi ja hingamisorganeid. 
Vältida suhu sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.  
Tardunud hermeetikut võib käsitleda ilma mingisuguse ohuta tervisele.  
Üksikasjalik teave on saadaval ohutuskaardil (SDS). 


