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Användningsområde

I och på huset t.ex kylskåp, frysar, runt

fönster, väderisolering och skydd av

instrument och elektriska komponenter,

fönsterbleck och genomföringar i fasad

etc

- I båten runt ventiler, rutor och

genomföringar i skrovet etc.

- Universalsilikon i ett tunt skikt är

utmärkt som lim.

Utmärkande egenskaper

• Snabbhärdande

• Luktsvag

• Antimögelbehandlad

• Mycket god beständighet mot UV-

strålning, ozon, fukt

Beskrivning
Universalsilikon är en luktsvag och antimögelbehandlad silikon

för elastisk tätning av diverse plastmaterial (ej feta), metall,

målade ytor, kakel, glas, gummi, både inom- och utomhus.

Kulör
Transparent, vit

Förpackning
40 ml tub (12 st/kartong)

Beredning
• Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. Metall- och kakel

ytor avtorkas med T-sprit.

• Använd gärna maskeringstape för att få raka fogkanter.

Applicering
• Punktera membranet och skär av munstycket till önskad

fogbredd.

• Skrapa av överskott och jämna till massan (innan

den börjad skinna sig) med fingret doppat i svag

tvålvattenlösning och avlägsna maskeringstapen

omgående.

Rengöring
Generellt: Avlägsna omedelbart ohärdat material. Undantag:

Låt Spill och överskott på porösa material härda innan det

avlägsnas med lämpligt verktyg. Härdad produkt kan bara tas

bort mekaniskt. Verktyg och täta ytor avtorkas med trassel

och rengöras med Xylen eller lacknafta. Händer tvättas med

tvål och vatten.

Begränsningar
Ej lämplig till akvariebyggnationer, i kontakt med

livsmedelstillverkning samt där en övermålningsbar fog

önskas. Vidhäftar inte mot feta ytor som PP, PE,teflon,

bitumen, neopren, luft- och fukttäta utrymmen (härdar ej),

impregnerat trä och vissa vulkaniserade gummiblandningar

t.ex packningar och tejper. I vissa fall kan silikon missfärga

koppar och andra känliga material och i kontakt med

polykarbonat kan sprickbildning uppstå.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet

påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring

031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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Teknisk information

Densitet 1,04
Hårdhet Shore A 33 CTM 0099
Torktid vid +20°C, 50% RH Yttorr 14 minuter. Fullt genomhärdad 24 timmar
Temperaturbeständighet -65°C till +177°C
Användningstemperatur +15°C till +25°C
Rörelseupptagning Ca 25%
Lagring Torrt vid +5°C till +30°C.
Lagringstid 24 månader i oöppnadförpackning
Övermålningsbarhet Nej


