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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

Hermetikas „PENOSIL RainStop Membrane 
Fibre“ 

Universali, fibropluoštu sustiprinta sintetinės gumos pagrindu pagaminta sandarinimo masė, naudojama 
sandarinimo, tvirtinimo ir remonto darbams. 
Ši medžiaga greitai bei patikimai sukimba beveik su visomis statybose ir buityje naudojamomis 
medžiagomis, net jei paviršiai yra šlapi ar po vandeniu. Sandarinimo masė yra sutvirtinta fibropluoštu ir 
labai elastinga, todėl atspari konstrukcijos judėjimams iki 1 cm be trūkinėjimo. Galima naudoti bet 
kokiomis oro sąlygomis, net lyjant ar sningant. Galima dažyti akriliniais dažais. 

 

Taikymo sritys 

Sukimba su beveik visomis medžiagomis, esančiomis statybvietėse ir buityje, pvz., aliuminiu, cinku, 
švinu, stiklu, akmeniu, asfaltu, gofruotu asbestu, stogo veltinio danga, PVC, stogo čerpėmis ir mediena. 
Ji taip pat tinka stoglangiams, latakams, dūmtraukių jungtims, lakštinio metalo dangalams ir pan. Masę 
galima naudoti valčių ir karavanų sandarinimui. 

 

Naudojimo sąlygos 

Naudojimo temperatūra turi būti nuo -5 °C iki +40 °C. Paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti, be atsilupusių 
dalelių ir riebalų. Netinka putų polistirenui ir nėra atspari tirpikliams. 

 

Naudojimo instrukcijos 

Paviršiai turi būti neriebaluoti, netepaluoti, nedulkėti ir be atsilupusių dalelių. Prieš naudodami gerai 
sumaišykite. Užtepkite ploną sluoksnį šepetėliu ar mentele. Esant ekstremalioms sąlygoms arba 
naudojant didesnėse angose ir įtrūkimuose, uždėkite stiklo pluošto tekstilės ant užsandarintos angos ar 
įtrūkimo ir po kelių dienų užtepkite kitą sluoksnį. 
Porėtus paviršius (pvz., betoną), rekomenduojama nugruntuoti. 

 

Valymas 

Rankas valykite servetėlėmis „PENOSIL Premium Cleaning Wipes“. Įrankius valykite naudodami nitro 
tirpiklį. Sukietėjusį hermetiką galima pašalinti tik mechaniškai. 

 

Techniniai duomenys 
 

Savybės Vienetai Reikšmė 

Plėvelės susiformavimo laikas  vandeniui nelaidi iš karto 

Klampumas  pasta 

Išeiga l/m² 1–2 

Tankis kg/l 0,95 

Sukietėjusio hermetiko savybės 

Atsparumas temperatūrai po sukietėjimo ˚C nuo -25 iki +100 
 

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam oro drėgnumui. 
 

Spalva 

Pilka.  
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Pakuotė 

1 l metalinis indelis, 6 vnt. dėžutėje. 5 kg metalinis kibiras. 

 
 

 
 
 

Laikymo sąlygos 

Garantinis sandėliavimo laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje 
pakuotėje kambario temperatūroje. Net laikant trumpesnį laiką temperatūra neturi viršyti +60 °C. Produktas 
neužšąla. 
Negalima laikyti netoli atviros liepsnos ar aktyvaus šilumos šaltinio. 

 

Saugos nurodymai 

Degus. Nuolat naudojant oda gali sausėti ir trūkinėti. Įkvėpus garų gali svaigti galva. Neįkvėpkite garų. 
Naudodami hermetiką užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją. Visiškai ištuštinkite pakuotę ir išmeskite pagal reikalavimus. 
Išsami saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL). 


