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Maks. 300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara maruz kalan derzlerin yalıtılmasında kullanılan 
yüksek sıcaklıklara dayanıklı, tek bileşenli ve elastik silikon yalıtım malzemesi (asetik asit 
kürlemeli). 
 
Kullanım amacı: 
Kalorifer kazanları, çini sobalar, şömineler, elektrikli ocak gözleri ile fırın camlarının 
bağlantı derzlerinin yalıtılmasında kullanılır. Kalorifer ve havalandırma tesisatları 
imalatında ve yüksek sıcaklıkların oluşabileceği boru geçişleri, sobalar ve baca gazı 
boruları gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Astar kullanılmasına gerek kalmaksızın, 
örneğin; iyice temizlenmiş olan alüminyum, cam, fayans ve eloksallı zeminlere çok iyi 
yapışma özelliğine sahiptir. 
 
Uygulama: 
Kapağı, üst kartuşun dibinden, vida dişinden önce kesin. Kartuşun ucunu takın ve derz 
genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Yüksek Sıcaklık Silikonu, manüel bir 
tabanca veya havalı bir tabanca ile uygulanabilir. Derz yalıtım malzemesini, hiç boşluk 
kalmayacak şekilde derze sıkın. Derin derzlerin arkaları, uygun bir köpük malzeme ile 
doldurulmalıdır. Silikon yalıtım malzemesi, kabuk tutmadan önce, uygun bir takımla 
düzleştirilebilir. Düşük sıcaklıklar ve ıslak zeminler, ürünün sertleşmesini geciktirir. 
Yalıtım malzemesi fazlalıkları ve yapışkan bantlar, düzleştirme işleminden hemen sonra 
uzaklaştırılmalıdır. Sertleşen derz dolguları, sadece mekanik olarak temizlenebilir. Aynı durum, takımlar için 
de söz konusudur. 
Açıklamalar: PROBAU yüksek sıcaklık silikonu, vulkanizasyon sırasında, cüzi oranda asetik asit serbest 
bırakır. 
 Yalıtım malzemesi, tamamen kuruduktan sonra kokusuzdur. Gıda maddeleri için uygun değildir. 
Uygulamadan önce, deneme amaçlı tutunma testleri yapılması önerilir. 
 
Zemin:  
Derz kenarları kuru, temiz, sıvı ve katı yağdan arındırılmış olmalı ve taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. 
Not: Örn. polietilen, teflon ve bitüm içeren zeminler ve plastikler gibi yapışma özellikleri kötü olan plastikler, 
zemin olarak kullanılmak üzere uygun değildir. 
 
Sarfiyat: 
6 x 6  mm genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 8-9 m.  
 
İşlenebilirlik / katılaşma süresi ve sıcaklıkları: 
+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). Sertleşme:  yakl. 2 mm/gün 
 
Sıcaklık dayanımı: 
Yakl. -40°C ila +300°C arası. 
 
Kabuk tutma süresi:  
Yaklaşık 10-15 dakika sonra. 
 
İzin verilebilir toplam deformasyon: 
% 25 
 
Yangın tutumu: 
Sınıf E 
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Depolama: 
Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır.  
 
Son kullanma tarihi:  
Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer 
almaktadır. 
 
Ambalaj: 
310ml kartuş 
 
Renk tonları: 
Kırmızı-kahverengi 
 
Tasfiye: 
Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu 
atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. 
 
İçerik maddeleri: 
Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur. 
 
Güvenlik uyarıları: 
Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Doktora müracaat ederken, ambalaj veya ürün etiketini hazır bulundurun. 
Göz, cilt veya giysilere temasından kaçınılmalıdır. Ürün, sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. 
Not: 
Şömine tipi sobaların cam montajlarında kullanılmak üzere uygun değildir. Maksimum sıcaklık dayanımına 
uyulmalıdır! Yalıtım malzemesi, + 50 °C sıcaklıklara maruz bırakılmadan önce, tamamen sertleşmiş 
olmalıdır. Yangına karşı koruyu silikon olarak kullanılmak üzere uygun değildir. 
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir. 
Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın. 
 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 

 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


