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TEHNIČKI LIST 

 

webercolor  SIL 

Tehnički list 18.03.2020.   

 

Fleksibilni sanitarni silikon u bojama na osnovi acetata za 

unutarnju i vanjsku upotrebu, za kupaonice, tuševe, kuhinje, zidne 

i podne obloge za širine fuge do 5-20 mm. Otporan na gljivice i 

agresivne učinke sredstava za čišćenje kućanstva te na UV 

zračenje. Dostupan u 23 boje. 
 

 

SVOJSTVA 

 

• Fleksibilan 

• Sa dodanim biocidima protiv glivica i plijesni 

• Otporan na UV zrake, vremenske uvjete i vodu 

• Prikladan za aplikaciju u suhim i mokrim prostorima 

 

DOBRO JE ZNATI 

 

Iskoristivost: 6-7 tm sa širinom spoja 5 mm 

 

TEHNIČKI PODACI 

 

• Gustoća: 1,03 g / cm3 

• Stvaranje opne: cca. 5 minuta 

• Tvrdoća: 23 ± Shore A 

• Produženje pri lomu:> 450% 

• Deformabilnost: max. 25% 

• Skupljanje: <4% 

• Otpornost na toplinu: između -50 °C i +150 °C 

 

PODACI O PROIZVODU 

Šifra Pakiranje  Komada u paketu 

SIL + kod boje 310 ml/komad 12 komada 
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OPĆE SPECIFIKACIJE 

 

• Ne primjenjuje se na temperaturama podloge i zraka ispod + 5 °C i iznad + 25 °C 

• Nemojte ponovno koristiti kontaminirani materijal! 

 

PRIPREMA PODLOGE  

 

Prije početka silikoniranja, očistite površine od svih nečistoća, ostataka ljepila za pločice i  

ostataka žbuke. Spojevi moraju biti suhi, čisti, bez prljavštine i bez ulja i masti. Prije početka 

silikoniranjae također očistite površinu pločica kako bi izbjegli onečišćenja fuga. Površine izvan 

radnog procesa pažljivo zaštitite jer se poslije ne mogu potpuno očistiti. 

 

OBRADA 

 

Spojevi se pune silikonom aplicirajući pomoću alata za postavljanje silikona (pištolj za silikon) a 

zaglađuju se tekućim sapunom ili vodom u koju je dodan deterdžent. Tijekom rada zaprljane površine 

očistite odmah. Svježi materijal se može očistititi acetonom, a nakon stvrdnjavanja samo mehanički ili 

pomoću sredstva za uklanjanje silikona. Tijekom nanošenja oslobođena octena kiselina može 

uzrokovati koroziju različitih metala, osobito bakra, olova, cinka i čelika. 

 

DODATNE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE NAĆI NA NAŠOJ WEB STRANICI 

 

www.hr.weber  

 

 

SKLADIŠTENJE: 

 

Do 24 mjeseca u orginalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, 

zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura. 

 

OPĆI UVJETI: 

 

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta 

prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo 

različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. 

Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u 

gore navedenim uputama ne obvezujte nas,  te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih 

dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike 

aplikacije pojedinih komponenti.  

 


