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Технически характеристики:
Основа
Консистенция
Система на втвърдяване
Формиране на външния слой (20°C/65% отн. влажност)
Скорост на втвърдяване (20°C/65% отн. Влажност )
Твърдост (DIN 53505)
Специфично тегло (DIN 53479)
Температурна устойчивост
Еластично възстановяване (ISO 7389)
Максимална деформация
Коефициент на еластичност 100 % (DIN 53504)
Максимално разтягане (DIN 53504)
Удължаване при чупене (DIN 53504)
Описание на продукта:
Силиконът за аквариуми е
висококачествен
еластичен
1-компонентен
уплътнител
на
основата на
силиконови полимери за
конструкция на аквариуми и терариуми.
Характеристики:
 Много лесно нанасяне
 Постоянен цвят, UV-устойчив
 Остава еластичен след изсъхване
 Много добро залепване на стъкло
 Напълно неутрален след
Приложения:
 Стъклени конструкциии – аквариуми
терариуми
 Залепване на стъклени конструкциии
 Ремонти на аквариуми и терариуми

и

Опаковка:
Цвят: прозрачен, черен
Опаковка: флакон 310 мл
Съхранение:
12 месеца в неотворена опаковка на хладно и
сухо място при температури между +5°C и +25°C.

Полисилоксан
Паста
Влажност
Около. 7 min.
Около 2 мм/24ч
25 ± 5 шорА
Около 1,03г/мл
-60°C до +180°C
> 90 %
25 %
0,48 N/mm²
2,00 N/mm²
800 %
Нанасяне:
Метод: пневматичен пистолет за силикон
Температура на нанасяне: +5°C до +35°C
Почистване: с бял спирт веднага след употреба
Накрая: със сапунена вода преди образуване на
слой
Възстановяване: Със силикон за аквариум
Забележки:
Въпреки че, силиконът за аквариуми е ацетатен
силикон, продуктът не е отровен за животни
след втвърдяване, така че с него могат да бъдат
конструирани всикчи видове аквариуми, които ще
бъдат годни за живот на всички видове риби.
Подходящ единствено за аквариуми построени
според DIN32622: мак.размери 200 x 60 x 60 см,
използвайки
точната
дебелина
стъкло.
Приложете достатъчно укрепване, за да
предотвратите огъването на стъклото .
Минималната дебелина на свръзката трябва да
бъде 1 мм. Не пълнете аквариума преди пълното
втвърдяване.
Препоръки за безопасност:
Приложете обичайните хигиенни норми.
За повече информация вижте опаковката.

Повърхности:
Тип: стъкло
Състояние на повърхността: повърхността
трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена и
обезмаслена
Подготовка: без нужда от предварителна
подготовка
Преди употреба препоръчваме предварителен
тест за съвместимост
Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да
се извършват предварителни тестове.
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