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Förpackningsstorlek

310 ml

Färg

Vit, Grå, Transparent

Egenskaper

Timpuri Silikon är mångsidig neutral silikon
för sanitetsutrymmen, byggnader, inglasningar och fasader. Härdas vid exponering för
luftfukt, ger ett hållbart och elastiskt slutresultat.

TEKNISK DATABLAD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Bas

Oximbaserat

Arbetstemperatur

+5°C...+40°C

Torktid

2mm/24h (23°C/50 % RH)

Densitet

1,02 g/cm³

Töjning vid brott

500 %

Frostbeständighet

upp till -15°C

Fogens rörlighet

25 %

Hårdhet Shore A

16 Shore A (DIN 53505)

Krympning

<5%

Skinnbildning

8 min (23°C/50 % RH)

Temperaturbeständighet efter torkning

-50°C...+120°C

Förvaring och hållbarhet

En oöppnad förpackning ska förvaras i en
temperatur mellan +5 och +25 grader. Förvaras på en torr plats. Hållbarhet: 12 månader
från tillverkningsdatum.

(under transport)

FÖRDELAR
;; Neutralt, nästan luktfritt
;; God vidhäftning utan primer på nästan alla underlag
;; Utmärkt beständighet mot UV-ljus, vatten och olika väderförhållanden.
;; Skyddad mot mögel, förorsakar ingen korrosion i kontakt med metaller
;; Bra vidhäftning på t.ex. glas, målat trä, keramik, emalj, rostfritt stål och många plaster.

TDS

Fortsätter på nästa sida...
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Timpuri Silikon är speciellt utformat för hållbara elastiska fogar som t.ex. vid expanderade fogar med
betong och tegel, i tätningsfogar, inglasningar, kök, toaletter och duschar.

ANVÄNDNING
En väl utformad fog är tillräckligt bred så att den klarar den belastning som byggmaterialen orsakar.
Arbetstemperaturen ska vara mellan +5 och +40 grader. Alla ytor ska vara torra, rena, fettfria och fria
från damm, sand och annat skräp. Timpuri Silikon har en bra vidhäftning utan primer på nästan alla
ickeporösa ytor. Primer rekommenderas för mycket porösa ytor. Vidhäftningstest rekommenderas alltid.
Timpuri Silikon kan inte övermålas

TDS

TEKNISK DATABLAD

BEGRÄNSNINGAR
Inte lämplig för PE, PP, PC, PMMA, PTFE och ytor av neopren och bitumen. Färgförändring kan uppstå
på ställen som inte nås av solljus och vid kontakt med kemikalier.

RENGÖRING
Ohärdat silikon kan avlägsnas med lösningsmedel, såsom terpentin. Härdat silikon kan endast avlägsnas
mekaniskt. Händerna kan rengöras med vatten och tvål eller med rengöringsdukar.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
En oöppnad förpackning ska förvaras i en temperatur mellan +5 och +25 grader. Förvaras på en torr
plats. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum.
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