
 

MOMENT SilicON uNivErSal, 50ml 
caSE & cONSTrucȚii

PENTru cONSTrucȚii, la iNTEriOr și ExTEriOr
caracTEriSTici
�� rezistent la îmbătrânire, raze ultraviolete și temperaturi extreme
�� elastic, se întărește la umezeală
�� inodor după întărire
�� aderență bună în timp
�� nu se poate vopsi
�� rezistent la apă 

dOMENii dE uTilizarE
�� etanșarea rosturilor la uși și ferestre cu rame din metal, lemn, PVC
�� aplicații generale de etanșare și lipire
�� etanșarea rosturilor în camere, pardoseli în băi și bucătării

aMBalarE
�� tub din plastic, 50 ml 

-30°C
+120°C+120°C

daTE TEhNicE
PrOduSul NEîNTăriT
Tipul siliconului acetic
Aspect pastă
Densitate (ISO 2811-1) 0,98-1,0 g/ml
Temperatura de aplicare + 5 la + 40°C
Timp formare peliculă (+23 °C / 50% RH) 15 min.
Viteza de întărire (+23°C, 50% RH,  
secțiune transv. rost 20x10mm) 2,2 mm / zi
Culoare transparent, alb 
 
PrOduSul îNTăriT
Duritate Shore A (ISO 868) 18
Rezistența la temperatură - 30 la + 120°C
Alungire la rupere (ISO 8339-A) 400%
Revenire elastic (ISO 7389-A) 95%
Coeficient elasticitate la 100% alungire  
(ISO 8339-A) 0,4 N/mm²
Modificare volum (ISO 10563) 20%
Capacitate mișcare (ISO 11600) 12,5%

iNSTrucȚiuNi dE uTilizarE 

Moment Silicon Universal 50ml este un silicon gata de utilizat și 
poate fi aplicat din tub fără ajutorul unui pistol standard manual 
sau cu aer comprimat, fără un tratament prealabil. 

PrEgăTirEa SuPrafEţEi dE Bază
Suprafețele trebuie să fie curate și uscate, lipsite de praf și 
unsori, sau altceva care ar putea împiedica aderarea corectă 
a adezivului. Resturile de adeziv vechi sau de alte materiale, 
precum și mucegaiul de pe substrat, trebuie îndepărtate complet 
(dacă e nevoie, folosiți un decapant de silicon). Degresarea se 
realizează folosind un tampon înmuiat în solvent (alcool sau 
spirt alb), urmată de o ștergere cu o lavetă curată. Praful se 
îndepărtează cu aer comprimat fără ulei. Pentru obținerea celor 
mai bune rezultate de etanșare, se recomandă mascarea cu 
bandă a muchiilor rostului înainte de aplicarea masei de adeziv.

diMENSiuNEa rOSTurilOr

Trebuie luate în considerare capacitatea de mișcare a adezivului 
precum și reglementările locale. În general, lățimea rostului 
trebuie să fie  > 10mm și  <  35mm și de două ori adâncimea.

iNSTruMENTE dE curăȚarE

Zonele care s-au murdărit cu adeziv se pot curăța cu un tampon 
uscat sau cu un tampon îmbibat cu un solvent. Adezivul întărit 
poate fi îndepărtat prin răzuire (de ex. cu o lamă de ras) sau cu un 
produs decapant special pentru silicon.



 

liMiTE

�� nu trebuie folosit pe suprafețe sensibile (de ex. cupru, alamă, 
plumb, argint metalic de oglindă) care ar putea reacționa cu 
acidul acetic care se eliberează în perioada de întărire  
�� nu se recomandă pentru aplicații pe geamuri structurale 
�� nu se recomandă pentru rosturile aflate în contact direct cu 

alimente
�� nu se recomandă pentru rosturile din piscine, pentru rosturile 

din acvarii sau pentru aplicații sub apă.   
�� rosturile nu trebuie acoperite cu vopsea (vopseaua nu acoperă 

și nu aderă bine)
�� înainte de a folosi etanșantul pe substraturi vopsite, vopseaua 

trebuie să fie complet uscată și întărită. Având în vedere 
varietatea de vopsele existente, se recomandă teste prealabile 
de compatibilitate
�� nu se recomandă pe materiale care în timp pot emana anumiți 

componenți (adeziv butilic, cauciucuri EPDM, policloroprenuri 
etc.). Poate avea loc decolorarea sau reducerea proprietăților 
de aderență   
�� nu se recomandă aplicarea pe piatră naturală (de ex. 

marmură, granit). Pentru aplicații pe piatră naturală, folosiți 
un silicon special pentru piatră naturală   
�� nu se recomandă  pentru aplicații pe PTFE (teflon®) sau 

polietilenă
Pentru orice aplicație pe suprafețe sensibile, efectuați teste 
preliminare pentru a verifica compatibilitatea cu adezivul.

iNfOrMaȚii gENEralE

dEPOziTarE
Depozitați produsul într-un loc uscat, la o temperatură între +5 °C 
și +25 °C. Termenul de valabilitate este de 18 luni după data de 
fabricație în ambalajul original (data de expirare este indicată  
pe ambalaj).

culOri

Alb, Transparent

SăNăTaTE și SiguraNȚă

Înainte de a folosi produsul, consultați Fișa Tehnică, disponibilă 
la cerere. Folosiți îmbrăcăminte generală de protecție în timpul 
aplicării adezivului. În timpul întăririi se elimină vapori de acid 
acetic, care nu trebuie inhalați timp îndelungat sau în concentrație 
ridicată. Ca atare este necesară o bună ventilare a locului de 
muncă. Totuși, siliconul întărit poate fi manevrat fără riscuri 
pentru sănătate.




