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FIȘĂ DE DATE TEHNICE 

 

Boxer Sanitary, Universal silicone  

 
Silicon de etanșare rezistent la mucegai si cu uscare acidă, pentru izolarea și etanșarea lucrărilor în 
camere sanitare. Siliconul întărit este rezistent la mucegai, UV și umiditate. Aderă bine la sticlă, suprafețe 
vitrate, plăci ceramice, multe materiale plastice și cele mai multe vopsele. 
 

Domenii de aplicare: 

Utilizat pentru lucrări de interior în camere sanitare, baie, cabine de duș sau chiuvete. Pentru etanșarea 
conductelor de scurgere, țevilor PVC. 
 
Produsul a fost testat și clasificat astfel: 
 
Etanșant pentru lucrări de interiorȘ 
EN 15651-3:2012: Tip S: CLASA S1 (Transparent) 
EN 15651-3:2012: Tip S: CLASA S2 (Colorat) 
 

Condiții de aplicare: 

Temperatura de aplicare între +5 ° C și +40 ° C. Temperatura de aplicare a agentului de etanșare trebuie 
să fie de +20°C - +25°C. Aplicarea la temperaturi mai mici de +5°C poate fi efectuată numai când 
suprafețele conectate nu conțin condens, zăpadă și gheață. 
Nu utilizați în contact cu pietre naturale, cum ar fi marmura, granitul, fibrele, cimentul și mortarul. 
Nu utilizați în contact cu metale cum ar fi plumb, cupru, alamă și zinc, din cauza coroziunii. 
Siliconul poate să decoloreze în contact cu anumiți elastomeri organici, de ex. EPDM și neopren. 
Nu este potrivit pentru etanșarea acvariilor și pentru aplicațiile sub apă. 
 

Instrucțiuni de aplicare: 

Suprafețele trebuie să fie curățate de praf, particule libere și ulei. Suprafețele neporoase trebuie curățate 
cu solvent și cu o cârpă de bumbac curată, fără puf. Excesul de solvent trebuie îndepărtat înainte de 
evaporare cu o cârpă curată. 
Cartuș de 280 ml: Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare pentru a direcționa 
materialul de etanșare. Tăiați capătul filetat în așa fel încât să se obțină o deschidere adecvată pentru 
aplicare. Așezați cartușul împreună cu aplicatorul în pistol și umpleți duza de aplicare cu agent de 
etanșare, apăsând repetat declanșatorul pistolului de silicon. 
Pachet de folie de 600 ml: Deschideți duza de aplicare a pistolului, introduceți ambalajul în pistol și 
deschideți partea aplicatorului scoțând clema de fixare. Așezați duza aplicatorului pe capătul deschis și 
înșurubați capacul. 
Aplicați materialul de etanșare în îmbinare prin apăsarea repetată și uniformă a declanșatorului pistolului 
de silicon și trageți ușor duza de-a lungul îmbinării. După aplicare, netezi suprafața cu o racletă din 
cauciuc siliconic și îndepărtați excesul de material. 
Asigurați o ventilație adecvată. În timpul procesului de întărire, asigurați-vă că nu se pot depune impurități 
pe suprafață și că suprafața de îmbinare nu este afectată de încărcare mecanică. 

 

Curățare: 
Curățați etanșantul neîntarit cu ajutorul solventului sau cu acetonă. Materialul de etanșare întârit se poate 
curăța doar mechanic. 
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Date tehnice: 

Proprietăți Unitate  Valoare  

Timp formare membrană  minute  8-10 

Timp de uscare  mm/24 h  
2,5-3 – transparent  

3,5-4 – colorat 

Densitate g/cm³  
0,93 – transparent 

 0,98 – colorat 

Proprietățile materialului întărit   

Creștere intesitate microbiologică, ISO846  
1 – transparent  

2 – colorat 

Rezistență la curgere, ISO7390 mm 0 

Schimbare în volum, ISO10563 % 
52 ± 1- transparent 

55 ± 1- colorat 

Elongație la rupere, ISO37 % 
500 ± 25 – transparent 

600 ± 25 – colorat 

Rezistență la întindere, ISO37 N/mm
2
 

1,30 ± 0,2 – transparent 
1,40 ± 0,2 – colorat 

Modulus la elongație 100%, ISO 37 N/mm
2
 

0,35 ± 0,1 – transparent 
0,40 ± 0,1 – colorat 

Duritate (Shore A)   
25 ± 2 – transparent 

 30 ± 2 – colorat 

Rezistență la temperatură ˚C -40 to +100 

Parametrii indicați s-au obținut la +23°C și la o umiditate relativă de 50% 
 

Culoare:   

Transparent, alb, gri, negru, maro, bej.  
   

Ambalaj: 

Cartuș de 280ml, 12 bucăți în bax.   
Pachet folie 600ml, 20 bucăți în bax.   
  

Condiții de depozitare: 

Perioadă garantată de depozitare de 12 luni de la data fabricației de pe ambalaj, dacă se depozitează în 
spații uscate, la temperaturi între + 5°C și + 30°C, în ambalajul original, sigilat 
  

Măsuri de siguranță: 

Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu 
pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă și consultați medicul. Agentul de 
etanșare întărit poate fi manipulat fără pericol pentru sănătate. 
Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile pe fișa de date de securitate (SDS). 
 
 
 
 


