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  Hochwertiger Einkomponenten Dichtstoff 
auf Silikonbasis, neutralvernetzend. Vorwiegend 
geeignet für Innen- und Außenfugen im
Hochbau und Verglasungen im Fensterbau. Das 
Produkt ist UV beständig und nach Aushärtung 
dauerelastisch.

Anwendung: Mindest-Fugenbreite 6 mm (Aus-
nahme Fensterglasversiegelung) beachten! Fu-
gentiefe= 1/2 x Fugenbreite, größere Fugentiefe 
mit z. B. Schaumstreifen verfüllen. Saugende 
Untergründe müssen mit Voranstrich behandelt 
werden (z. B. Holz, Beton, usw.).

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis ca. 45°C.

Hinweise/Einschränkungen: Die Dichtflächen 
müssen trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. 
Unter anderem nicht geeignet für Unterwasser- 
fugen, nicht für PP, PE, PTFE und Bitumen. Nicht 
für den Einsatz in Aquarien und/oder Schwimm-
bädern geeignet.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

  K i v á l ó  m i n ő s é g ű , 
egykomponensű, szilikon alapú 
tömítőanyag, nem korrozív. 
Elsősorban magasépítészetben 
vagy ablakszerelési munkákhoz, 
belső és külső fugákhoz alkalmas.
A termék UV-álló és kikeményedése 
után tartósan rugalmas marad.

Használata: Vegye figyelembe a 
minimális 6 mm-es fugaszélességet 
(kivéve: ablaküveg-tömítés)!
Fugamélység = 1/2 x fugaszélesség, 
nagyobb hézagokat pl. habszalag-
gal töltse ki. Nedvszívó felületeket 
előbb alapozóval kell kezelni (pl. 
Fa, beton stb.).

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C 
és kb. 45 °C között

Megjegyzések / korlátozások: 
A tömítő felületeknek száraznak, 
por-, olaj- és zsírmentesen kell len-
niük. Többek között nem alkalmas, 
víz alatti fugákhoz, PP, PE, PTFE és 
bitumenhez termékekhez. 
Nem használható akváriumok és/
vagy medencék tömítésére. 

Biztonsági adatlap kérésre rendel-
kezésre áll.

  High-quality single component 
sealant based on silicone, neutral 
integrated. Primary use for internal 
and external joints.
Building construction and glazing in 
window construction. The product 
is UV resistance and permanently 
elastic after curing. 

Application/usage: Consider 
a minimum joint width of 6 mm 
(exception window glass sealing)! 
Joint depth = 1/2 x joint width, 
bigger joint widths can be filled 
for example with foam strips. Ab-
sorbent substrates must be treated 
with a primer (for example wood, 
concrete, etc.). 

Processing temperature: +5°C 
bis ca. 45°C.

Tips/restrictions: The sealing 
surfaces have to be dry and free 
of dust, oil and fat. Among other 
things it’s not suitable for joints 
under water, not for PP, PE, PTFE 
and bitumen. It’s also not suitable 
for the use in aquariums and/or 
swimming pools/baths. 

Safety data sheet available upon 
request.
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  Vysoce kvalitní jednosložkový 

tmel na bázi silikonu neutrálně 
zesíťovaný.  Vhodný zejména pro 
vnitřní a venkovní spáry ve sta-
vebních konstrukcích a zasklívání 
při konstrukci oken. Výrobek je po 
vytvrzení odolný vůči UV záření a 
trvale elastický.

Použití: Dodržujte minimální šířku 
spáry 6 mm (s výjimkou těsnění 
okenních skel)! Hloubka spáry = 
1/2 x šířka spáry, větší hloubku 
spáry vyplňte např. Pěnovými 
proužky. Savé podklady musí být 
ošetřeny základním nátěrem (např. 
Dřevo, beton atd.).

Teplota zpracování: +5°C až 
ca. 45°C

Poznámky / omezení: Těsnicí plo-
chy musí být suché a bez prachu, 
oleje a mastnoty. Mimo jiné není 
vhodný pro podvodní spáry, pro 
PP, PE, PTFE a živici. Není vhodný 
pro použití v akváriích a / nebo 
bazénech.

Bezpečnostní list je k dispozici na 
vyžádání

   Vysokokvalitný jednozložkový 
tesniaci materiál na báze silikónu, 
sieťovaný neutrálne. Prevažne 
vhodný pre vnútorné i vonkajšie 
škáry na pozemných stavbách a 
zasklievaní pri inštalácii okien. Pro-
dukt je odolný voči UV žiareniu a po 
vytvrdnutí trvalo elastický.

Použitie: Dbajte na minimálnu 
šírku škáry 6 mm (výnimka utes-
nenie okenného skla)! Hĺbka škáry 
= 1/2 x šírka škáry, väčšiu hĺbku 
škáry vyplňte napr. Penovými 
pásmi. Nasiakavé podklady musia 
byť ošetrené penetračným náterom 
(napr. Drevo, betón, atď.).

Teplota spracovania: + 5 °C až 
cca. 45 °C

Poznámky / obmedzenia:
Tesniace povrchy musia byť suché, 
bez prachu, oleja a mastnoty. 
Okrem iného nie je vhodný na 
škáry pod vodou, nevhodný pre PP, 
PE, PTFE a bitúmeny. Nie je vhodný 
na použitie v akváriách a / alebo 
bazénoch.

Na požiadanie je k dispozícii aj 
karta bezpečnostných údajov.
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