
 
   

  

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4. Tel: +36-1/209-0763 

Telephely:  1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel.: +36-20/364-7804 

Web: www.balker.hu E-mail: info@balker.hu 
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk 

felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink 

alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1) 

Kiadás dátuma: - Átvizsgálás: - 

MŰSZAKI ADATLAP 

C-22F OXIM BÁZISU SZILIKON 

(MH0287, MH0288, MH0320, MH0326, MH0327, MH0328, MH0391) 
 

 

 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

Egykomponensű, alacsony modulusú, nagy rugalmasságú és mozgási képességű, semlegesen 

keményedő szilikon tömítőanyag, amely reagál a légköri nedvességgel, rendkívül ellenálló rugalmas 

gumit hozva létre. 

A termék kiváló tapadást biztosít az alapfelületek széles köréhez alapozás nélkül, UV-sugárzásnak, 

időjárás- és öregedésálló. Gombaölő adalékot tartalmaz, amely megvédi a szilikont a gombák és 

baktériumok szaporodásától.  

 

• Többcélú épület szilikon 

• Nagy mozgási képesség (± 25%) és alacsony modulus. 

• Nem maró fémekre. 

• Kiváló tapadás sokféle porózus és nem porózus aljzathoz. 

• Kompatibilis az élelmiszerekkel érintkező felületek lezárásához.  

 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 

Alkalmas általános építőipari munkák kültéri és beltéri szigeteléseihez. Tükrök és üvegfelület 

illesztések, fém felületek illesztései, higiéniai helyiségek és konyhák illesztései, szellőzőcsövek 

csatlakozásai, illetve különböző behatolások szigetelésére. Belső és külső tágulási hézagok 

tömítésére, ablakok, ajtók és homlokzatok időjárásálló szigetelésére. 

Tapad a legáltalánosabb építőanyagokhoz, beleértve a betont, falazatot, téglát, fát, alumíniumot 

(lakkozott, eloxált, festett), PVC-t, üveget, kerámiát és a legtöbb műanyagot.  
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MŰSZAKI OSZTÁLYOZÁSOK ÉS TANUSÍTVÁNYOK 

 

Tömítőanyag homlokzathoz belső és külső alkalmazásokhoz, hideg éghajlaton történő alkalmazásra. 

EN 15651-1: 2012: F-INT-EXT-CC típus: 25LM OSZTÁLY 

 

Tömítőanyag üvegezéses alkalmazások tömítésére, hideg éghajlaton történő alkalmazásra 

EN 15651-2: 2012: G-CC típus: 25LM OSZTÁLY 

 

Az egészségügyi illesztésekhez használt tömítőanyag 

EN 15651-3: 2012: S típusú XS1 osztály 

 

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagként osztályozva. 

EN 1186, 10/2011 / EU rendelet  

 

 

FELHASZNÁLÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

 

Felhasználás + 5 °C és + 40 °C közötti hőmérsékleten.    

 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

A felületeknek tisztának kell lenniük a portól, a laza részecskéktől és az olajtól. A nem porózus 

felületeket oldószerrel és tiszta, nem bolyhos pamut ruhával kell megtisztítani. Az oldószer 

maradékot el kell távolítani egy tiszta ruhával, mielőtt elpárolog. 

A tágulási hézag szélességét úgy kell megtervezni, hogy megfeleljen a tömítőanyag mozgási 

képességének. A mozgatható kötéseknél polietilén (PE) rudat kell használni támasztékként, a 

tömítőanyag megfelelő vastagságának és alakjának biztosítása, valamint a háromoldalú tapadás 

elkerülése érdekében. 

Vigyen fel tömítőanyagot a hézagba úgy, hogy ismételten és egyenletesen nyomja meg a pisztoly 

ravaszát, és egyenletesen húzza végig a fúvókát az hézag mentén. A felhordás után a hézagot el kell 

egyengetni, ki kell simítani a bőr kialakulása előtt. 

 

 

TISZTÍTÁS 

 

A nem megkötött tömítőanyag, az eszközök és a kezek speciális tisztítókendőkkel tisztíthatók. 
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A megkötött tömítőanyag mechanikusan eltávolítható szilikon eltávolítóval lágyítva a tömítőanyagot. 

Tisztítsa meg a felületet szivaccsal és vízzel.   

 

 

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

Tulajdonságok Műszaki adatok 

Sűrűség 1,0 g/cm3 

A bőr kialakulásának ideje 5-10 perc 

Kötési arány Kb. 3 mm/ 24 óra 

Áramlásállóság (ISO 7390) 0 mm 

MEGKÖTÖTT ANYAG TULAJDONSÁGAI  

Illesztés mozgása (ISO 11600) ± 25  

Rugalmas visszanyerés (ISO 7389) > 85 % 

Shore A keménység (ISO 868) 22 

Üzemi hőmérséklet -40 °C - +150 °C 

SZAKÍTÓ TULAJDONSÁGOK  

2 mm vastagság (ISO 37)  

Szakadási nyúlás > 550 % 

Szakítószilárdság 1,30 N/mm2 

Modulus 100% nyúlásnál 0,35 N/mm2 

VOC12x12x50 mm-es csatlakozás (ISO 8339)  

Szakadási nyúlás > 250 % 

Szakítószilárdság 0,35 N/mm2 

Modulus 100% nyúlásnál 0,25 N/mm2 

 

 

SZÍN 

 

Átlátszó 

 

 

SZAVATOSSÁGI IDŐ ÉS TÁROLÁS 

 

Garantált tárolási idő a gyártás időpontjától számított 18 hónap, zárt eredeti csomagolásban, száraz 

helyen, és közvetlen napfénytől védve, +5 °C és +30 °C között tárolva 
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KORLÁTOZÁSOK 

 

Ne használja bitumenes alapokon vagy olyan építőanyagokon, amelyekből olajok, lágyítószerek vagy 

oldószerek szivároghatnak (pl. Természetes kaucsuk, kloroprén, EPDM stb.). 

Nem tapad a PE-hez, PP-hez, PTFE-hez (Teflon®). A lehetséges szubsztrátumok sokfélesége miatt 

javasoljuk az előzetes kompatibilitási és tapadási tesztet. Ha szükséges, töltse fel a felületet a jobb 

tapadás érdekében. 

Nem javasolt a termék természetes köveken való alkalmazása.. Nem lefesthető. Nem szerkezeti 

üvegezésre szolgál. 
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