
SILIKON UNIWERSALNY

Zastosowanie

Właściwości

Sposób użycia

Uniwersalny uszczelniacz silikonowy do wypełniania szczelin pomiędzy materiałami budowlanymi 
i elementami wykończeniowymi wewnątrz i na zewnątrz budynków. Znajduje zastosowanie przy 
uszczelnianiu okien, drzwi, luksferów, wanien, brodzików, kabin prysznicowych, sedesów itp. Może również 
służyć jako uszczelniacz do łodzi, samochodów, przyczep kempingowych oraz do innych uszczelnień 
w zastosowaniu pozaprzemysłowym. 
Nie stosować do luster, akwariów i kamienia naturalnego.

Posiada doskonałą przyczepność do betonu, cegieł, drewna, szkła, płytek ceramicznych, porcelany, 
powierzchni malowanych itd. Jest trwale elastyczny i odporny na działanie warunków atmosferycznych. 
Nie daje się malować po wyschnięciu.

W ciągu maks. 5 minut od aplikacji powierzchnię wypełnienia należy
spryskać wodnym roztworem mydła i wygładzić podobnie zwilżonym narzędziem, usuwając jednocześnie 
nadmiar materiału. Wypełnienie powinno mieć kształt uniemożliwiający
gromadzenie się wody. Pełne informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.
Przed aplikacją zaleca się wykonanie własnych prób stosowania.

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

Temperatura stosowania
Od +5°C do +40°C.

Odporność termiczna
Od -30°C do +120°C.

KOD EAN
biały 5900089217359, bezbarwny 5900089217380, czarny 5900089217441, 
brązowy 5900089217410, szary 5900089217328

1292, 0370
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DoP-99208
Activbud Silikon Uniwersalny

EN 15651-1: 2012
Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania

wewnątrz i na zewnątrz budynków

Typ:                             
Kondycjonowanie:  
Podłoże: Zaprawa:   

F-EXT-INT
Metoda A
Szkło; bez gruntu

Reakcja na ogień
Wydzielanie chemikaliów zagrażających
zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu
Wodoszczelność i szczelność powietrza   

KLASA E
NPD

< 3 mm
< 45 %
NF

Zaliczono

Odporność na spływanie
Utrata objętości
Charakterystyka rozciągania 
(tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym
po zanurzeniu w wodzie

Trwałość  

Deklaracja właściwości użytkowych nr 99208

OPAKOWANIE
300 ml

BIAŁY, BEZBARWNY, CZARNY, BRĄZOWY, SZARY

EN 15651-2: 2012
Uszczelniacz przeznaczony 

do prac szklarskich

Typ:                             
Kondycjonowanie:  
Podłoże: Zaprawa:   

G
Metoda A
Szkło; bez gruntu

Reakcja na ogień
Wydzielanie chemikaliów zagrażających
zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu
Wodoszczelność i szczelność powietrza   

KLASA E
NPD

< 3 mm
< 40 %
NF

> 60%
Zaliczono

Odporność na spływanie
Utrata objętości
Charakterystyka przylegania/wydłużania
przy oddziaływaniu wysokiej temp., wody
i sztucznego światła
Powrót elastyczny
Trwałość  

EN 15651-3: 2012
Uszczelniacz do pomieszczeń

 i urządzeń sanitarnych

Typ:                             
Kondycjonowanie:  
Podłoże: Zaprawa:   

S
Metoda A
Szkło; bez gruntu

Reakcja na ogień
Wydzielanie chemikaliów zagrażających
zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu
Wodoszczelność i szczelność powietrza   

KLASA E
NPD

< 3 mm
< 40 %
> 25 %

1
Zaliczono

Odporność na spływanie
Utrata objętości
Charakterystyka rozciągania 
(tzn. wydłużania) po zanurzenie w wodzie

w temperaturze 23°C

Rozwój mikrobiologiczny
Trwałość  
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