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PROFI SAN KITT

Sanitárny silikón pre pružné tmelenie spojovProdukt:

Na utesnenie škár v sanitárnej oblasti, pri sklenených a okenných konštrukciách. V domácnosti na
tmelenie obkladov, sanitárnej keramiky (umývadlá, vane, WC apod.), kuchynských liniek atď., pre
vnútorné a vonkajšie použitie.

Použitie:

Výborná prídržnosť na podklade, odolnosť proti UV žiareniu a plesniam, stálofarebný, odolnosť
proti vlhkosti a vode, acetátový charakter.

Vlastnosti:

Zloženie: plastická tesniaca hmota na báze silikóna

Technické údaje:

Farba rôzne farebné odtiene

Výdatnosť 310 ml hmoty vystačí na 12 bm škáry o rozmere 5x5 mm. U škáry
10x10 mm možno docieliť  cca 3 bm.

Hustota 1,01 g/cm³ (ISO 1183-1 A)

Teplotná odolnosť -5 – +150 °C

Tvrdosť Shore A 18 (ISO 868)

Napätie v ťahu 0,70 N/mm² (ISO 868)

Sila pri roztrhnutí 4,5 N/mm (ISO 34, metoda C)

Praktická schopnosť pohybu 25 % (ISO 11600)

Predĺženie pri pretrhnutí 250 % (ISO 8339)

Modul pri 100% predĺžení 0,38 N/mm² (ISO 8339-A)

Rýchlosť vytláčania – hmotnostný tok 500 g/min–6 bar (+23 °C)

Vytvorenie škrupiny cca 20 min. (+23 °C/50 % relatívnej vlhkosti)

ISO 11600, ISO 1183-1 A, ISO 34, ISO 8339, ISO 8339 A, ISO 868

Normy:

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C a pod +40 °C.

Podklad musí byť suchý, pevný, bez prachu a nesmie byť mastný.

Podklad:
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Porézne podklady - napr. betón, surové drevo i železné podklady musia byť pred nanesením hmoty impregnované. 
Pred impregnovaním úplne odstráňte prípadné zvyšky cementu, povrchových náterov a impregnácie. U sanačných 
prác musia byť kompletne odstránené zvyšky starej tesniacej hmoty, i zvyšky farby a nepevných vrstiev. Škára musí 
byť bezpodmienečne opatrená vhodným, správne dimenzovaným vyplňovacím materiálom (napr. guľatá šnúra PE s 
uzavretými pórmi, PE fólia), aby sa zabránilo priľnutiu na troch stranách.

Spracovanie:

ručná vytlačovacia pištoľ

Pracovný postup:

Dimenzovanie škáry: Utesňované škáry by mali byť široké najmenej 4 mm a hlboké 4 mm. U šírky škáry najmenej 5 mm 
odporúčame štvorcový prierez. U širších škár (do max. 25 mm) by mala hĺbka škáry podľa DIN 18540, list 3, tvoriť 
polovicu jej šírky. U trojbokých faziet je potrebné dbať na vytvorenie pravidelnej a rovnomernej priľnavej plochy min. 7 
mm.
 
Hladenie: Po nanesení tesniacej hmoty vhodnou ručnou, akumulátorovou alebo tlakovou pištoľou môže byť hmota v 
škáre uhladená pomocou vhodného nástroja (napr. hladidla alebo stierky) vodou, alebo neutrálnym nefarbiacim 
hladiacim prostriedkom na vodnej báze. Použitá lepiaca páska môže byť ihneď po uhladeniu odstránená.
 
Čistenie: Použité a znečistené nástroje by mali byť ihneď očistené pomocou prípravku MEK alebo acetónom (ešte pred 
úplným vytvrdnutím tesniaceho prípravku). Vytvrdnutú tesniacu hmotu odstráňte mechanicky.

Upozornenie:

Rýchlosť vytvorenie škrupiny a vytvrdenie je závislá na teplote a vlhkosti vzduchu, ako aj na nasiakavosti podkladu. 
Uvedené údaje sa vzťahujú na skúšky pri normálnej klíme (+23 °C/ 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Nižšie teploty alebo 
vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu potrebnou na vytvorenie škrupiny a vytvrdnutí.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.
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Balenie:

Kat. č.

5514

5515

5516

5517

5518

5519

5520

5961

5962

5963

5964

5965

5966

5967

5968

5969

5970

Balenie

transparentná kartuša (310 ml)

weiss kartuša (310 ml)

grau kartuša (310 ml)

schwarz kartuša (310 ml)

bahama kartuša (310 ml)

dunkelbraun kartuša (310 ml)

manhattan kartuša (310 ml)

karamel kartuša (310 ml)

anthrazit kartuša (310 ml)

silber kartuša (310 ml)

jasmin kartuša (310 ml)

braun kartuša (310 ml)

calcit kartuša (310 ml)

andesit kartuša (310 ml)

zement kartuša (310 ml)

melange kartuša (310 ml)

nuss kartuša (310 ml)

Skladovanie:

24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C. Chrániť pred
priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok nesmie zmrznúť.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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