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SAKRET Silikon-Dicht E 20.08.20 
Sanitaarsilikoon vastavalt standardile DIN EN 18545 
  

 
 

 
 

Kasutamine  

 • Sise- ja välistingimustesse 
• Seintele ja põrandatele 

Sobivus  

 • Deformatsiooni- ja liitevuukide elastseks hermetiseerimiseks sanitaar- ja niisketes 
ruumides 

• Kasutatav muu hulgas järgmistes kohtades: 
- vannituba 
- duširuum 
- köögid 

Omadused  

 • ilmastikukindel 
• suurepärane nakkumine 
• sobib niiskesse ruumi 
• hallitustevastane 
• UV-kindel 
• püsivalt elastne 

Materjal  

 • ühekomponentne atsetaat-silikoonkautšuk 
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Tehnilised andmed  

  

Vuugi sügavus min 5,0 mm 

Tihedus u 0,95–1,05 g/cm3 ( DIN 53217, 2. osa ) 

Deformatsioon u 25,0% 

Töötlemistemperatuur -5–40 °C 

Temperatuuritaluvus -60 –180 °C 

Töötlemisaeg u 10 minutit 

Täielik kuivamine u 2 mm päevas 

Säilivus u 18 kuud 

Täidetav pind pakendiühiku kohta u 3,8–3,9 m vuugilaiusega 10 mm ja 
vuugisügavusega 8 mm 

Deformeerumisjärgne taastumine u 100,0% 

Materjalikulu u 80,0–82,0 ml/m vuugilaiusega 10 mm ja 
vuugisügavusega 8 mm 

 

 

Aluspinna ettevalmistus  

 • Vuugid peavad olema kuivad, tolmu-, õli- ja rasvavabad 
• Eemaldage lahtised osad 
• Puhastage vuugid hoolikalt ja eemaldage neilt rasv 
• Vältige tihendi nakkumist vuugi põhja ehk kolmepinnalist nakkumist 
• Plastide ja värvitud pindade korral katsetage naket ja sobivust 
• Järgige standardit EN 18157. 
• Kahtluse korral katke proovipind 
• Vajaduse korral küsige nõu ettevõttelt SAKRET 
 

Töötlemine  

 • SAKRET Silikon-Dicht E on kasutusvalmis 
• Lõigake aplikaatordüüs vastavalt soovitavale vuugilaiusele ära ja keerake balloonile 
• Siluge enne kelme moodustumist neutraalse silumisvahendiga 
• Silumisvahendi kasutamisel eemaldage aluspinnalt kohe mahavoolav vedelik 
• Ärge kasutage leeliselisi või agressiivseid silumisvahendeid 
• Kaitske vuugi pinda kuni täieliku kuivamiseni mustuse ja mehaanilise koormuse eest 
• Vältige liiga suurt tõmbekoormust pealekandmisele järgneval kahel päeval 

Järeltöötlus  

 • Kaitske kuivavat silikooni päikesevalguse, külma, vihma, tuuletõmbuse ja liiga kõrge 
temperatuuri (> + 25 °C) eest 

• Ärge mitte mingil juhul tehke esimesel kahel päeval pärast vuukimist märgpuhastust 
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Hoiustamine  

 • Ilmastiku eest kaitstult, jahedas ja kuivas 
• Avatud pakend tuleb kohe sulgeda ja lähiajal ära kasutada 
• Avamata balloonid säilivad õigel hoiustamisel 24 kuud alates tootmiskuupäevast 

Kõrvaldamine  

 • Kuivamata tihendimass tuleb viia erijäätmete kogumise punkti, mistõttu on 
soovitatav see välja pigistada, vulkaniseerida lasta ning seejärel olme- või 
tööstusjäätmete kogumispunkti viia. 

Ohutusjuhised  

 • Järgige ohtlike ainete märgistust ja ohutuskaardi kehtivat versiooni 

Märkused  

  
• SAKRET Silikon Dicht E ei sobi kasutamiseks akvaariumides, peeglite liimimiseks 

ega otse toiduainetega kokkupuutuvatel pindadel. 
• Kuivanud silikoon ei ole ülevärvitav. 
• Töötlemise ajal tuleb tagada ruumis hea ventilatsioon. 
• Madal temperatuur ja/või madal õhuniiskus ning üle 15 mm sügavused vuugid 

võivad kuivamist oluliselt aeglustada. 
• Elastsed vuugid vajavad hooldust ning neid tuleb regulaarselt kontrollida. 
• Vuuke tuleb hoida puhtana, sest seebi- ja mustuseladestis võib hoolimata 

hallitusevastasest koostisest luua soodsa pinnase hallituste ja vetikate vohamiseks. 
• Eelkõige heleda värvitooni korral võib seoses vedelate (nt happelised 

puhastusvahendid, tsemendikihieemaldid, tugeva värvisisaldusega või joodi 
eritavad lahused) või gaasiliste kemikaalidega (nt tubakasuits) tekkida värvimuutus. 
Hermeetiku mehaanilisi omadusi see tavaliselt ei mõjuta. 

• Loodusliku kivi (nt marmor, liivakivi jne) korral kasutage toodet SAKRET Bau- und 
Natursteinsilikon NS. 

• Hoidke mittekuivanud hermeetikut lastele kättesaamatult. 
• Kasutage puhastamiseks neutraalset vahendit, mitte söövitavaid või abrasiivseid 

puhastusvahendeid 
• Tehnilised andmed on antud temperatuuri + 20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse 

kohta. 
• Madalam temperatuur pikendab ja kõrgem temperatuur lühendab näidatud väärtusi. 
• Pärast tahkumist on töövahendeid võimalik ainult mehaaniliselt puhastada. 
 

Pakend Plasttuub 310 ml, karbis 12 tk 

Värvused Transparent/värvusetu, mittelgrau/keskmine hall, dunkelgrau/tumehall, 
basalt/basalthall, bahamabeige/helebeež, anthrazit/antratsiithall, 
manhatten/taevahall, pergamon/loodusvalge, weiss/valge, silbergrau/hõbehall  

 
 
Tööde ajal tuleb järgida kehtivaid soovitusi, õigusakte ja norme, samuti andmelehti ja üldtunnustatud tööde tehnoloogiaid. Tootja ei vastuta ilmastiku, 
aluspinna ja objektil valitsevate tingimuste üle. Tootja suulised ja kirjalikud kasutussoovitused, mille eesmärk on ostjat või kasutajat abistada, ei ole siduvad 
ning ei loo lepingulist suhet ega ostulepingust tulenevat lisakohustust. Tehnilisel andmelehel toodud andmed ja soovitused lähtuvad tavapärasest 
kasutusotstarbest. See tehniline tootekirjeldus muudab kehtetuks kõik eelnevad väljaanded. Lisateavet leiate ohutuskaardilt. 
Andmed materjalikulu kohta sõltuvad aluspinna kvaliteedist, tööriista käsitsemisest ja kasutusotstarbest. Materjalikulu andmed põhinevad kogemusel ja on 
orienteeruvad. Need võivad tegelikkusest erineda. 


