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Posebno proti vročini, enokomponentno in elastičen silikonsko tesnilo (zamreži ocetno 
kislino) za zatesnitev fug z zahtevo po odpornosti na povišano temperaturo do največ 
300 °C. 
 
Namen uporabe: 
Za tesnjenje priključnih fug pri grelnih kotlih, lončenih pečeh, kaminih, kuhalnih ploščah 
iz steklene keramike ter steklih pečice. Za uporabo v industriji za gradnjo kurilnice ter 
prezračevalnega sistema, pri cevni prebojih, ceveh pečeh in dimnih plinov, pri katerih je 
kasneje pričakovati, da bodo izpostavljene visokim temperaturam. Dobra spojnost brez 
predpremaza na mnogih skrbno očiščenih podlagah kot npr. aluminij., eloksal, steklo, 
ploščice. 
 
Obdelava: 
Odrežite kapico na zgornjem koncu kartuše pred navojem. Konico kartuše odvijte in jo 
odrežite ustrezno k želeni debelini fuge. Silikon za visoke temperature PROBAU se 
lahko obdela z ročno potisno pištolo ali pnevmatsko pištolo. Fugirno tesnilno maso 
vbrizgajte v fuge, pri tem pa pazite da ne nastanejo votlinice.. Globlje fuge zapolnite z 
ustreznim penastim materialom. Akrilno tesnilo lahko zgladite z ustreznim orodjem, 
preden se začne tvoriti kožica. Nizke temperature in mokre podlage upočasnijo strditev. 
Odvečno tesnilo in lepilne trakove nemudoma odstranite po izgladitvi. Strjene fugirne 
mase je mogoče odstraniti samo mehanično. Enako velja za orodja. 
Navodila: Silikon za visoke temperature PROBAU oddaja med vulkanizacijo manjše 
količine. 
ocetne kisline. Po popolni strditvi je tesnilna masa brez vonja. V stiku z živili ni škodljivo. Pred uporabo je 
priporočljivo izvesti preizkuse oprijemanja. 
 
Podlaga: 
Robovi fug morajo biti suhi, čisti, brez olja ali maščob ter nosilni. 
Napotek: Umetne mase, ki zavračajo oprijem, kot npr. polietilen, teflon in bituminozne podlage so 
neprimerne kot prijemalna podlaga. 
 
Poraba: 
Zadostuje za pribl. 8-9 m pri 6 x 6 mm široki in globoki fugi. 
 
Temperatura pri obdelavi / časi utrjevanja: 
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). Strditev: pribl. 2 mm/na dan 
 
Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature: 
pribl. od -40 °C do +300 °C. 
 
Čas tvorjenja kožice: 
po pribl. 10-15 min. 
 
Dopustna skupna deformacija: 
25 % 
 
Odziv na ogenj: 
Razred E 
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Skladiščenje: 
na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali 
 
Rok trajanja najmanj do: 
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig. 
 
Vrsta embalaže: 
310-ml kartuša 
 
Barvni odtenki: 
rdeče rjava 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko oddate pri lokalnih 
mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka. 
 
Sestavine: 
Varnostni list je na voljo po povpraševanju. 
 
Varnostna opozorila: 
Hraniti izven dosega otrok. V primeru potrebe po zdravniškem nasvetu, pripravite embalažo ter etiketo. Ne 
dopuščati, da pride v stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporaba samo v dobro prezračenem prostoru. 
Napotek: 
Ni primerno za montažo stekla kaminskih peči. Upoštevajte najvišjo odpornost proti škodljivim vplivom 
spreminjajoče se temperature! Tesnilo mora biti popolnoma strjeno, preden je izpostavljeno temperaturam 
nad + 50 °C. Silikon ne nudi protipožarne zaščite. 
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva. 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 

 

Nadaljnje informacije preko: 
Direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462  
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