
 
 

 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 
• ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Έχει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα σε όλες τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Κατάλληλο για στεγανοποιήσεις ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες. Εχει ισχυρή 
συγκολλητική δύναμη, δεν σκάει και δεν ξεφλουδίζει. Διατηρεί όλες τις ελαστικές της 
ιδιότητες ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες (250oC). 
• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Ιδανικό υλικό για σφράγιση αρμών σε καμινάδες και προστατευτικών καλυμμάτων που 
είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
σφράγιση φλαντζών σε μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Η χρήση του ενδείκνυται σε 
βιομηχανικούς φούρνους, θερμαινόμενα συστήματα και στη βιομηχανία. 
• ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Οι επιφάνειες στις οποίες θα τοποθετηθεί η σιλικόνη πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, 
ελεύθερες από σκόνη, λιπαρές ουσίες, παλιό υλικό ή άλλα κατάλοιπα. Αν αυτές είναι από 
μπετόν ή σοβά και είναι σαθρές πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθούν και μετά να γίνει η 
πλήρωση με τη σιλικόνη. Για να λειάνετε τη σιλικόνη χρησιμοποιείστε κατάλληλο 
εργαλείο αμέσως μετά την τοποθέτηση. Για την καθαριότητα των εργαλείων και των 
χεριών, αν δεν έχει στεγνώσει το υλικό χρησιμοποιείστε νέφτι. Αν το υλικό έχει 
στεγνώσει χρησιμοποιείστε μηχανικά εργαλεία (π.χ. ξύστρα) 
• ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Κόψτε το πάνω μέρος της κατρούτσας και τοποθετήστε τη στο πιστόλι. Βιδώστε το 
πλαστικό ακροφύσιο και κόψτε διαγώνια τη μύτη στο επιθυμητό πλάτος ανάλογα με τη 
χρήση και πρεσάρετε τη σκανδάλη. 
• ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κατά τη διαδικασία της σκλήρυνσης απελευθερώνονται αέρια, τα οποία μπορεί να 
ερεθίσουν τα μάτια και το δέρμα, γι΄ αυτό το λόγο να αερίζετε καλά το χώρο, να μην 
εισπνέετε τις αναθυμιάσεις και να αποφεύγετε να έρχεται το υλικό σε επαφή με τα μάτια 
και το δέρμα. Σε τέτοια περίπτωση πλυθείτε πολύ καλά με νερό και καλέστε γιατρό. 
• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χρόνος επιφανειακής σκλήρυνσης: 5 min περίπου ανάλογα με τις κλιματολογικές 
συνθήκες. 
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 έως +60 oC. 
Θερμοκρασιακή αντοχή: -40 έως +250 oC και +300 oC σε παροδική έκθεση. 
Τοξικότητα: Όχι 
Αντιμυκητικό: Ναι. 
Οσμή: Σχεδόν άοσμο. 
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 18 μήνες 
εφόσον δεν ανοιχτεί η συσκευασία και διατηρούνται οι ανωτέρω κλιματολογικές 
συνθήκες. 
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