
GS202

Akvaario- ja

elintarvikesilikoni

Käyttötarkoitus

Joustava, yksikomponenttinen,

pysyvään vesiupotukseen soveltuva

asetaattisilikoni.

Soveltuu käytettäväksi, uima-altaissa,

akvaarioissa, vesitankeissa sekä

kohteissa jotka ovat kosketuksissa

elintarvikkeiden ja juomaveden kanssa.

Yhteenveto eduista

• Kestää jatkuvaa veteen upottamista

• Soveltuu käytettäväksi akvaarioissa

• Täyttää standardin DIN 32 622

vaatimukset

• Täyttää elintarvikkeita ja juomavettä

koskevat vaatimukset (katso tekniset

tiedot)

Tuote
Silikonimassa

Väri / värit
Väritön

Pakkaus
310 ml patruuna

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä
• Pintojen on oltava ehdottoman puhtaat, kuivat, pölyttömät

ja rasvattomat. Pinnat on oltava puhtaat kaikista tartuntaa

heikentävistä epäpuhtauksista.

• Käytä tarvittaessa pohjanauhaa, saadaksesi saumasta

oikean syvyisen

• Lasin ja alumiinin kanssa voidaan tuotetta käyttää ilman

pohjustetta

• Pyydä tarvittaessa erillinen ohje pohjusteen käytöstä eri

materiaaleilla

Käyttöohjeet
• Levitetään tavanomaisella massapuristimella saumoihin

• Työstä sauma levityksen jälkeen, tiiviin sauman ja hyvän

kiinnityksen varmistamiseksi

• Silikonin tulee olla täysin kuivunut, ennen kuin se

voidaan altistaa vesiupotukselle. Kuivuminen riippuu

silikonikerroksen vahvuudesta, mutta kuivumisaika on

vähintään 7 vrk.

Puhdistus
Ylimääräinen saumausmassa ja tahrat kannattaa poistaa

välittömästi (käytä soveltuvissa kohdissa maalarinteippiä).

Täysin kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Työkalut puhdistetaan sopivalla liuottimella.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet
Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä

ennen käyttöä.



Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua

tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia

tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä

palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet

valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden

mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin

suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka

osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden

muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta,

sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja

parantamisen periaatetta.

tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238

1380 Vantaa

Suomi Finland

T: +358 (0)9 5499 4500

F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.fi
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GS202

Akvaario- ja elintarvikesilikoni

Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo

Ominaispaino DIN 52451 1,03 g/cm3

Kutistuma EN 27390 20 mm profiililla 0 mm

Nahoittuminen n. 15 min.

Kuivumisnopeus noin. 2 mm / vrk

Vetolujuus EN 28339, menetelmä B 0,90 N/mm2

Murtovenymä EN 28339, menetelmä B 230%

Palautuma EN 27389, menetelmä B > 95 %

Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C

Säilytys Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C.

Lämpötilankesto -40 °C - +160 °C

Liikevara 25%

Täyttää

elintarvikkeita ja juomavettä

koskevat vaatimukset

Saksan valtiollisen "Ympäristöhygienian ja toksikologian instituutin" hyväksymä (Hygiene-Institut des

Ruhrgebiets - KTW assesment). Ruoka- ja juomaveden osalta KTW -hyväksyntä, akvaariot KSW -

hyväksyntä - DIN 32622.


