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SILICONE ACETICO UNIVERSALE
SILICON ACETIC UNIVERSAL

Silicon sigilant

SILICONE ACETICO UNIVERSALE este un silicon sigilant monocomponent de structu ră acetică, care
se întăreşte rapid în contact cu umiditatea din atmosferă, formând o etanşare elastică şi adezivă.
Este un silicon pur, nu conţine solvenţi.
Are o rezistenţă excelentă la razele ultraviolete, la agenţii atmosferic i şi îşi menţine neschimbate
caracteristicile fizice excepţionale chiar şi după mulţi ani de expunere în mediul extern, fără a fi
influenţat de temperaturi înalte sau joase.
Are aderenţă optimă pe suprafeţe neporoase din: sticlă, ceramică, oţel, aluminiu, unele materiale
plastice, lemn, suprafeţe vopsite.
Sectoare de utilizare: SILICONE ACETICO UNIVERSALE se utilizează pentru sigilarea îmbinărilor
dintre tâmplărie şi sticlă, în construcţia de acvarii (până la 100 l şi pentru sigilări la: recipiente de sticlă,
ferestre mari, panouri interne şi externe din camerele frigorifice, panouri solare, lucarne , instalaţii de aer
condiţionat.
Culori disponibile: transparent, gri, maro, negru .

ACRILICO SIGILLANTE
SIGILANT ACRILIC

ACRILICO SIGILLANTE este un sigilant monocomponent tixotropic pe bază de răşini acrilice în
dispersie apoasă.
Special pentru tocuri de uşi şi ferestre, îmbinări între pereţi şi pardoseală, panouri prefabricate.
Nu conţine solvenţi. Poate fi supravopsit.
ACRILICO SIGILLANTE  aderă perfect pe aproape toate materialele folosite în construcţii, c hiar dacă
temporar sunt umede. Are o rezistenţă ridicată în timp şi la agenţii atmosferici.
Odată întărit, ACRILICO SIGILLANTE  are flexibilitate ridicată, un coeficient de elasticitate scăzut şi o
aderenţă înaltă, deci poate urmări toate mişcările încheieturilor, fără a compromite suportul acestora şi
fără a provoca rupturi sau fisuri.
Sectoare de utilizare: ACRILICO SIGILLANTE  se foloseşte pentru sigilarea tocurilor de uşi şi ferestre,
pentru îmbinări între pereţi şi pardoseală, panouri prefabricate, panouri de rigips, precum şi pentru a
sigila fisuri şi mici crăpături în ziduri.
Culori disponibile:  alb, gri.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cartuş diverse culori 280 ml 30

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cartuş alb / gri 280 ml 30
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SILICONE ACETICO ANTIMUFFA
SILICON ACETIC ANTIMUCEGAI

Silicon sigilant

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA  este un silicon sigilant monocomponent de structură acetică, care
se întăreşte rapid în contact cu umiditatea din atmosferă, formând o etanşare elastică şi adezivă.
Este un silicon pur, nu conţine solvenţi.
Are o excelentă rezistenţă la : mucegai, ciuperci, vapori, grăsime, ulei de gătit. Are o rezistenţă bună la
razele ultraviolete, la agenţi atmosferici şi îşi menţine neschimbate caracteristicile fizice excepţionale
chiar şi după mulţi ani de expunere în mediul extern, fără a fi influenţat d e temperaturi înalte sau joase.
Are aderenţă optimă pe suprafeţe neporoase din: sticlă, ceramică, oţel, aluminiu, unele materiale
plastice, lemn, suprafeţe vopsite.
Sectoare de utilizare: SILICONE ACETICO ANTIMUFFA  este utilizat pentru etanşeizarea tuturor
instalaţiilor din interiorul băilor, cabinelor de duş, bucătăriilor , cât şi a obiectelor sanitare în general (căzi,
chiuvete, spălătoare, WC –uri). Poate fi utilizat şi pentru sigilarea îmbinărilor dintre tâmplărie  şi sticlă,
panouri interne şi externe din camerele frigorifice, panouri solare, lucarne, instalaţii de aer condiţionat.
Culori disponibile: transparent, alb.

SILICONE NEUTRO ANTIMUFFA
SILICON NEUTRU ANTIMUCEGAI

Silicon sigilant

SILICONE NEUTRO ANTIMUFFA  este un silicon sigi lant monocomponent de structură acetică, care se întăreşte
rapid în contact cu umiditatea din atmosferă, formând o etanşare elastică şi adezivă.
Este un silicon pur, nu conţine solvenţi. Este inodor.
Creat special pentru sigilări pe sticlă şi materiale plastice, este bun şi pentru fixarea oglinzilor, sticlei tratate şi
reflectorizante. Are o excepţională rezistenţă la raze ultraviolete şi agenţi atmosferici, o excelentă elasticitate
după întindere şi comprimare, o mare rezistenţă la mucegaiuri, ciuperci, la  temperaturi înalte sau joase.
Fiind un produs necoroziv, este recomandat pentru toate tipurile de suprafeţe din construcţii: beton, tencuială,
zidărie, cupru, oţel, tablă zincată, sticlă, ceramică, lemn, ABS, PVC rigid, policarbonat, polimetilmetalcrilat,
suprafeţe vopsite.
Sectoare de utilizare: SILICONE NEUTRO ANTIMUFFA  este recomandat pentru etanşeiza rea instalaţiilor
sanitare din baie şi bucătărie: căz i, duşuri, WC-uri, chiuvete, spălătoare, căzi de hidromasaj, uşi şi ferestre.  Este
ideal pentru îmbinările de dilataţie şi de racord între elementele de faţadă tradiţionale, dintre pereţi şi pardoseală,
pereţi şi scări, îmbinări de panouri prefabricate, de pereţi despărţitori, îmbinări între tocuri şi ziduri, la aparatele
electrocasnice, în tâmplăria metalică, la automobile.
Culori disponibile: transparent, alb.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cartuş transparent / alb 280 ml 30

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cartuş transparent / alb 280 ml 30



VIA SIL FRESCO
VIA SIL PROASPĂT

Dizolvant pentru silicon proaspăt

VIA SIL FRESCO  dizolvă siliconul pastă înainte de a se întări, permiţând
îndepărtarea cu uşurinţă a siliconului din locurile nedorite; se obţine astfel
o sigilare precisă, iar suprafeţele adiacente rămân perfect curate.

VIA SIL FRESCO este livrat sub formă de spray; aceasta permite o
aplicare uşoară şi precisă ; în plus, este uşor tixotropic – se aplică fără a
curge chiar şi pe suprafeţe verticale.

Sectoare de utilizare: VIA SIL FRESCO  nu atacă sticla, ceramica,
oţelul, aluminiul, metacrilatul sau policarbonatul; testaţi înainte de a -l
aplica pe suprafeţe vopsite şi pe alte suprafeţe.

VIA SIL INDURITO
VIA SIL ÎNTĂRIT

Elimină siliconul întărit

VIA SIL INDURITO este un produs monocomponent care elimină siliconul întărit, fără a zgâria sau
strica suprafeţele de sticlă, ceramică, oţel, aluminiu sau metacrilat.

Aplicat pe silicon întărit, îl depolimeri zează şi permite
îndepărtarea cu o spatulă sau o cârpă.

Fiind uşor tixotropic, produsul se aplică fără a curge chiar
şi pe suprafeţe verticale.

Sectoare de utilizare: VIA SIL INDURITO  se aplică pe
toate tipurile de silicon întărit, eliminând sigilantul a plicat
greşit sau înlocuind sigilantul vechi.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Spray 150 ml 16

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Flacon în blister 50 gr 16
Flacon în expozitor 100 ml 15



PISTOL SEMIPROFESIONAL ST PRO 1K

Acest pistol adaugă la
caracteristicile pistolului
cu mâner original un ac
lung pentru curăţarea
vârfului cartuşului.

JOINT FILLER
Profil pentru umplerea îmbinărilor înaintea sigilării

JOINT FILLER este un cordon gri, în secţiune circulară, un produs din polietilen ă expandată cu celule
inchise, folosit pentru umplerea prealabilă a încheieturilor şi spaţiilor dintre îmbinări înaintea sigilării lor.
Are o excelentă stabilitate dimensională şi o puternică rezistenţă la solvenţi. Poate fi folosit la interioare
sau exterioare, pentru îmbinări verticale sau orizontale. Plasat în interiorul îmbinării ce urmează a fi
sigilate, permite dimensionarea corectă  a acesteia, împiedică lipirea sigilantului pe fundul îmbinării,
permite umplerea ei completă şi asigură o bună aderenţă de margini, creând astfel condiţiile pentru un
comportament optim al sigilantului aplicat.

JOINT FILLER – tip cordon Lăţime îmbinare Lungime cordon
Ø 10 mm 5 – 8 mm 5 m
Ø 15 mm 8 – 12 mm 5 m
Ø 20 mm 12 – 15 mm 5 m

Sectoare de utilizare: JOINT FILLER este indicat mai ales pentru îmbinări de legătură între ziduri,
pardoseli, uşi, ferestre, îmbinări de dilatare, îmbinări statice,  cît şi pentru orice fisuri sau crăpături care
necesită sigilare.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Pistol 1 buc 6

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Ø 10 mm 5 m 12
Ø 15 mm 5 m 8
Ø 20 mm 5 m 6


