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Նախատեսված է հատակի ու պատերի հոդերի համար, 
որոնք որ ենթարկվում են միջին բեռնվածության

• Հիանալի կպչողականությամբ՝ բոլոր մակերեսների վրա
• Մետաղների վրա չի առաջացնում կոռոզիա
• Կայուն է մաշման, եղան. ու ուլտրամ. ճառագ. հանդեպ
• Մշտապես առաձգական
• Կարող է ներկվել
• Շինանյութի B2 դաս՝ համաձայն DIN 4102-ի

Կոնտեյներ Պարունակությունը Գույնը Խտությունը Կարծր.՝ ըստ Շորե A-ի  Արտիկուլ Փ./հատ
Փաթեթ 300 մլ Թափանցիկ 0.98 գ/սմ³ 15 0892 532 1 20
Փաթեթ 300 մլ Սպիտակ 1.24 գ/սմ³ 30 0892 532 2 20
Փաթեթ 600 մլ Բետոնե մոխրագ. 1.24 գ/սմ³ 30 0892 531 4 20
Փաթեթ 600 մլ Թափանցիկ 0.98 գ/սմ³ 15 0892 531 1 20
Փաթեթ 600 մլ Սպիտակ 1.24 գ/սմ³ 30 0892 531 2 20
Պարկուճ 310 մլ Բահամա բեժ 1.24 գ/սմ³ 30 0892 530 10 24
Պարկուճ 310 մլ Հաճարենու 1.24 գ/սմ³ 30 0892 530 9 24
Պարկուճ 310 մլ Սև 1.24 գ/սմ³ 30 0892 530 12 24
Պարկուճ 310 մլ Բետոնե մոխրագ. 1.24 գ/սմ³ 30 0892 530 4 24
Պարկուճ 310 մլ Մանհեթեն 1.24 գ/սմ³ 30 0892 530 3 24
Պարկուճ 310 մլ Նաղնու 1.24 գ/սմ³ 30 0892 530 8 24
Պարկուճ 310 մլ Թափանցիկ 0.98 գ/սմ³ 15 0892 530 1 24
Պարկուճ 310 մլ Սպիտակ 1.24 գ/սմ³ 30 0892 530 2 24

Չեզոք սիլիկոն

Քիմիական կազմը Չեզոք խաչաձև կապ. սիլիկ., օքսիմի հիմքով

Ֆունգիցիդային հատկ. Ոչ
Կայ. ուլտրամն․ ճառ. Այո
Շարունակական 
շարժման կլանումը 25 %

Հոտը/բույրը Տիպիկ/բնորոշ
Մին /մաքս  թաղանթ 
կազմելու ժամ. /պայմանը

5-8 րոպե / 23°C և 50% օդի հարաբերական 
խոնավության պայմաններում

Ամբողջությամբ ամրանալու 
արագությունը/պայմանը

2 մմ/օր / 23°C և 50% հարաբերական 
խոնավություն

Մին /մաքս. աշխատան-
քային ջերմաստիճանը 5-ից մինչև 40 °C

Մին /մաքս. 
ջերմակայունությունը -40-ից մինչև 150 °C

Ծածկույթների համատեղել. Այո
Վերականգնվող / Կարող 
է ներկվել Ոչ

Մին. կտրման առանձգական.     300 %

Խզման երկարացման 
պայմանները

2-մմ շերտի համար

Շինանյութի կարգը B2 - սովորաբար չբոցավառվող

Մանրամասներ / կիրառում

• Ներքին լայնացած բացվածքների հերմետիկացում (15651 ստանդարտից դուրս հարմար է նաև ցածր պահանջներով բացօթյա 
կիրառման համար)

• Առանց նախաներկման անհրաժեշտության  մետաղների մեծամասնությունը (բացառությամբ կապարի), փայտ, ապակի, էմալ, 
սալիկ, ամուր PVC

• Նախաներկմամբ. ցեմենտ, ավազ-կրաքարե աղյուս,  կլինկեր (գերաթուրծ աղյուս), աղյուս, գիպս, սվաղ (ծեփ)
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Արտիկուլ՝ 08925303, Մանհեթեն Արտիկուլ՝ 08925308, կաղնում Արտիկուլ՝ 08925309, հաճարենու

Արտիկուլ՝08925312, սպիտակ Արտիկուլ՝ 089253004 բետոնե մոխրագ. Արտիկուլ՝ 089253010, բահամա բեժ

Արտիկուլ՝ 089253012, սև

Ցուցումներ
Խնդրում ենք ծանոթանալ "General Notes on Application for Sealants" (Ընդհանուր ցուցումներ հերմետիկների 
կրառման վերաբերյալ) և "Construction Material Compatibility of Würth Sealants" (Würth հերմետիկների հետ 
նյութերի համատեղելիության մասին) ակնարկների հետ
Կատարողականության ապացույց

Փորձարկվել է համաձայն EN 15651 Մաս 1 INT
• Հրակայունություն՝  E կարգ
• Կայունություն բեռնվածության տակ ՝ <3 մմ
• Ծավալի կորուստ ՝ < 20%
• Կպչունություն/ընդլայնում ստուգում՝ ջրում սուզելու պարագայում  հաջողված
• Կպչունություն/ընդլայնում ստուգում՝ ջերմաստիճանային տարբեր պայմաններում  հաջողված
• Կպչունություն/ընդլայնում ստուգում՝ ջերմության, ջրի և արհեստական լույսի ազդեցության առկայությամբ  ստուգված

• Առանձգականությունը  խզման առանձգականությունը 23°C-ի պայմաններում: > 25%
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Ցուցում

Գունային մատնանշումը միայն կողմնորոշվելու համար։ Գույնի ճշգրիտ ընտրության համար 
օգտագործեք մեր գունային նմուշի քարտերը
Չեզոք սիլիկոնը նախատեսված չէ սոսնձման աշխատանքների կամ խոռոչների լցման աշխատանքների համար։ Համապատասխանում է 
շինանյութի DIN 4102 դասին։ Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ այժմ շուկայում առկա են ներկերի և ապակիների տարաբնույթ տեսակներ, 
հատկապես ալկիդային խեժի հիմքով, յուղ պարուկաող ծածույթներով, կամ փոշեպատ ալյումինի առկայությամբ, անհրաժեշտ է կիրառելուց առաջ 
կատարել սեփական փորձերը։ Ապակու և շրջանակների վրայից անհրաժեշտ է հեռացնել սիլիկոնի ավելցուկային շերտրեը։ Հակառակ դեպքում կա 
հոսածորման վտանգ։ Բացառված չէ սիլիկոնի՝ ալկիդային խեժի սպիտակ ներկերի հետ շփմամբ պայմանավորված դեղնելու վտանգը: Թափանցիկ 
գույնը կարգավորված է այնպես, որ կարող է դառնալ կամ կաթնագույն կամ երկնագույն։ Չորանալուց հետո սիլիկոնային հերմետկը արձակում է 
սիլիկոնին բնորոշ հոտ։ Նյութն ամբողջության ամրանալուց հետո այլևս դադարում է հոտ արձակել։ 
Մշակման ավարտից հետո հերմետիկ նյութի հետ այս կամ այն նյութերի շփման պարագայում պետք է համոզվել, որ դրանց պարունակությունը 
կամ կամ արտազատուկները չեն կարող առաջացնել որևէ խափանում կամ փոփոխություն (օրինակ` գունաթափում) հերմետիկացված հոդի վրա: 
Ճշգրիտ գույնը որոշելու համար օգտագործեք նմուշային քարտերը՝ Արտիկուլ՝ 5995000402
600 մլ ծավալով փաթեթները իրենցից չեն ներկայացնում ծայրոցներով փաթեթներ, ներառյալ նաև արտիկուլ՝ 0891601001-ը։ Սրանք պետք է 
պատվիրվեն առանձին։

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է 
փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով 
պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար 
ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա 
պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով 
համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական 
փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:




