
Declaraţia de performanţă (DoP) se regăseşte pe site www.penosil.com.

REZISTENT LA MUCEGAI

STOP FUNGI 
silicon sanitar

GATA DE FOLOSIRE (DUŞ) ÎN 30 MINUTE
Polimerizarea rapidă şi aderenţa totală la majoritatea suprafeţelor permit siliconului anti-
mucegai PENOSIL Silicon Stop Mucegai să fi e expus la apa duşului în doar 30 de minute.
În plus faţă de rezistenţa 100% la apă, aderenţa şi culoarea vor rămâne neafectate.

10 ANI GARANTAŢI FĂRĂ MUCEGAI
Mucegaiul este nu numai inestetic, dar şi foarte neigienic. Aditivul ANTI MUCEGAI din siliconul 
PENOSIL Silicon Stop Mucegai îl protejează de mucegai şi, atâta timp cât acesta este curăţat în 
mod regulat, este aplicat în mod corect, iar camera are o ventilaţie corespunzătoare, acesta va 
proteja o perioadă de minim 10 ani*. În conformitate cu standardul european EN ISO 846, sili-
conul PENOSIL Silicon Stop Mucegai se încadrează la clasa sanitară XS1, cea mai înaltă clasă 
posibilă.

PERMANENT FLEXIBIL 
Flexibilitatea este importantă, deoarece siliconul poate suferi expansiuni şi contracţii extreme, 
o dată cu fl uctuaţiile de temperatură. Deoarece îmbinarea se poate deplasa cu până la 25%, 
materialul de etanşare PENOSIL Silicon Stop Mucegai se poate deplasa o dată cu rostul, ajutân-
du-l să nu fi e îndepărtat de pe substrat. Flexibilitatea siliconului PENOSIL Silicon Stop Mucegai 
rămâne neschimbată în timpul vieţii sale, indiferent de condiţiile în care se utilizează.

100% REZISTENT LA APĂ
Siliconul PENOSIL Silicon Stop Mucegai este utilizat în bucătării şi băi pentru etanşarea ros-
turilor mobile şi asigură o impermeabilizare excepţională şi protecţie împotriva umidităţii. Se 
formează o membrană fl exibilă, care este 100% impermeabilă. Suprafeţele care urmează să fi e 
izolate trebuie să fi e curate, uscate şi fără praf sau grăsime, care ar putea afecta aderenţa.

NU ÎŞI SCHIMBĂ CULOAREA 
Siliconul PENOSIL Silicon Stop Mucegai îşi menţine culoarea, nu este afectat de substanţe chi-
mice, cum ar fi  vopseaua de păr, săpunul colorat, şampon sau dezinfectanţi. Siliconul PENOSIL 
Silicon Stop Mucegai a fost, de asemenea, proiectat pentru a fi  foarte uşor de curăţat.

DE CE ETANȘANTUL PENOSIL SILICON STOP MUCEGAI?
• Permanent fl exibil, chiar şi la temperaturi scăzute.
•  Rezistent la crăpături. Siliconul nu se întăreşte şi rămâne fl exibil atunci când este expus la temperaturi extreme sau 

efectul UV.
•  Rezistent la substanţe chimice. Siliconul PENOSIL Silicon Stop Mucegai este rezistent la detergenţi şi alţi agenţi de 

curăţare utilizaţi în casă.
•  Rezistent la apă. Siliconul PENOSIL Silicon Stop Mucegai nu poate fi  spălat de ploaie sau apa de duş, astfel încât 

aderenţa lui nu este afectată.

CULOARE

TERMEN VALABILITATE
Perioada de valabilitate este de 18 
luni, în ambalajul original, sigilat, în 
condiţii uscate, ferit de lumina directă a 
soarelui, la temperaturi cuprinse între 
+5 °C şi +25 °C. Data de expirare se 
regăseşte pe ambalaj.

G-CC: CLASS 25LM / S: CLASS XS1

AMBALAJ

Cartuş de 280 ml, 
12 bucăţi în bax.

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI UNITATE VALOARE

Material de bază: silicon acetoxi

Timp formare membrană minute 15-20

Densitate g/cm³ 1,03

Rată de uscare mm/24 h 2-3

Rezistenţă la debit mm 0

Rezistenţa la mucegai şi alte 
micro-organisme (ISO 846) 1

Capacitate de mișcare în rost % ±20

Recuperare elastică % ≥95

Duritate (Shore A, ISO 868) 14

Temperatura la aplicare °C +5...+40

Rezistența la temperatură °C -40...+150

Modulus la alungire 100% (ISO 8339) MPa 0,24

Rezistenţă la tracţiune (ISO 8339) MPa 0,74

Alungire la rupere (ISO 8339) % >500

* – vă rugam să citiți nota/disclamer.
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REZISTENT LA MUCEGAI

silicon sanitar

DOMENII DE APLICARE TIPICE
De etanşare şi impermeabilizare zone sensibile la muce-
gai: rosturile din gresia de baie şi a pereţilor, căzi de duş, 
chiuvete, articulaţiile chiuvetelor şi a vasului de toaletă.

NU TREBUIE FOLOSIT CU 
Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe metalice care 
pot deveni oxidate ca urmare a sistemului de întărire. Nu 
este recomandabil să se folosească pe sticlă acoperită, 
fără a fi  testată în prealabil suprafaţa. Nu aderă la polie-
tilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE (Tefl on®). Din cauza 
varietăţii largi de posibile substraturi, se recomandă 
efectuarea unui test preliminar de compatibilitate.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 
Suprafeţele care urmează să fi e etanşate trebuie să fi e 
curate, uscate şi fără praf sau grăsime, care ar putea 
afecta aderenţa. Curăţarea suprafeţelor trebuie făcută 
cu produse adecvate, urmând instrucţiunile şi recoman-
dările producătorului. Îmbinările realizate cu siliconul 
PENOSIL Silicon Stop Mucegai nu pot fi  vopsite.

ADERENŢĂ LA:
CERAMICĂ

MAJORITATEA TIMPURILOR DE PLASTICE

STICLĂ

LEMN

FONTĂ

ALUMINIU

SUPRAFEŢE LUCIOASE/ EMAILATE

SUPRAFEŢE NON-POROASE

1

2 90º
EasyPRO SPATULA

10 ani – garanţie minimă înseamnă mult mai mult decât atât. 
Nu este doar:
• un produs de încredere,
• de durată şi rezistent,
•  un produs cu proprietăţi pe termen lung: permanent fl exibil, rezistent la apă şi 

UV, rezistent la crăpături şi îngheţ.

Ci şi:
•  ECONOMIE DE BANI. Fără a fi  nevoie de reparații dese a zonelor deja izolate, 

economisiţi costul materialelor de înlocuire, forţa de muncă, precum şi timpul 
consumat. 

•  AJUŢI LA PROTECŢIA MEDIULUI. Cu cât sunt mai rar şi mai puţine produse 
folosite, cu atât rezultă mai puţine reziduuri care se duc în sol sau care poluează 
mediul înconjurător.

Tehnologia industrială intră în casa ta
Pentru mai bine de 40 de ani, produsele Penosil de înaltă 
performanţă au fost folosite pentru izolaţie în cele mai 
pretenţioase şi difi cile condiţii, la clădiri înalte ce necesită 
protecţie la condiţii de vreme extreme, în industrii ca avia-
ţie, utilităţi nucleare şi panouri solare, căi ferate, industria 
de automotive şi construcții navale PENTRU CĂ:
• sunt 100% rezistente la apă
• asigură aderenţă impecabilă
• garantează o mare viteză de întărire
• au o bună elasticitate
• sunt foarte uşor de aplicat
• au un istoric dovedit de durabilitate pe termen lung

ACUM este momentul pentru toţi consumatorii să bene-
fi cieze de această tehnologie industrială, de a avea so-
luţii moderne de izolaţie în casele lor. De ce? Pentru ca 
PENOSIL are mereu standarde competitive, pentru că 
suntem dedicaţi calităţii, pentru că ne îndreptăm atenţia 
către cele mai mici detalii, pentru că ne dorim ca oa-
menii să se simtă confortabil şi în siguranţă în casele 
lor, pentru că suntem încrezători că soluţiile pe care le 
oferim sunt CELE MAI BUNE pentru CĂMINUL lor.

Mai multe detalii tehnice la:
penosil.com/easypro/ro

PENOSIL este marcă înregistrată a Krimelte OÜ, 
membru al Wolf Group.


