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Különlegesen hőálló, egykomponensű és rugalmas szilikon tömítőanyag (ecetsavasan 
térhálósodó) nagy hőigénybevételű hézagok tömítéséhez, max. 300 °C-ig.  
 
Rendeltetése: 
Fűtéskazánok, cserépkályhák, kandallók, ceránfőzőlapok valamint sütőajtó üvegek 
csatlakozóhézagának szigetelésére. Felhasználható ipari fűtés- és 
szellőzésszerelésben, csőátvezetéseknél, kemencéknél, füstgázvezetékeknél, ahol 
üzem közben magas hőmérsékletek várhatók. Jó tapadás előbevonat nélkül sokféle, 
gondosan megtisztított alapon, pl. alumíniumon, eloxált alumíniumon, üvegen, 
csempén. 
 
Feldolgozás: 
Vágja fel a kupakot a kartus felső végénél a menet előtt. Csavarja fel a kinyomócsúcsot 
és vágja fel a fugaszélességnek megfelelően. A PROBAU Hőálló szilikont kézi 
kinyomópisztollyal vagy préslég-pisztollyal lehet feldolgozni. Fecskendezze be a 
hézagtömítő anyagot a fugába résmentesen. Mélyebb fugák háttértöltését alkalmas 
habanyaggal végezze. A szilikon tömítőanyagot a bőrösödés előtt simítsa el egy 
megfelelő szerszámmal. Az alacsony hőmérsékletek és a nedves aljzatok lassítják a 
kikeményedést. A felesleges tömítőanyagot és ragasztószalagokat az elsimítás után 
azonnal távolítsa el. Kikeményedett fugaanyagot már csak mechanikusan lehet 
eltávolítani. Ugyanez érvényes a szerszámok esetében is. 
Megjegyzések: A PROBAU Hőálló szilikonból a vulkanizálás során kismennyiségű 
ecetsav válik ki. Teljes kikeményedés után a tömítőmassza szagtalan. Nem élelmiszerbarát. Az alkalmazás 
előtt ajánlatos a tapadást ellenőrizni. 
 
Aljzat:  
A hézagoldalaknak száraznak, tisztának-, olaj- és zsírmentesnek, valamint hordképesnek kell lenniük. 
Megjegyzés: A tapadástaszító műanyagok, mint pl. a polietilén, teflon és bitumen tartalmú aljzatok nem 
alkalmasak ragasztandó felületnek. 
 
Felhasználás: 
Elegendő kb. 8-9 m-hez 6x6 mm széles és mély fuga esetén.  
 
Feldolgozási / kikeményedési idők és hőmérsékletek: 
+5 °C-tól +40 °C-ig (optimálisan +5 °C-tól +20 °C-ig). Kikeményedés: kb. 2 mm/nap. 
 
Hőállóság: 
kb. -40 °C-tól +300 °C-ig. 
 
Bőrképződési idő:  
kb. 10-15 perc után 
 
Megengedett teljes alakváltozás: 
25% 
 
Tűzeseti viselkedés: 
E osztály 
 
Tárolás: 
Száraz, hűvös, fagymentes helyen  
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Minimális eltarthatósági idő:  
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 24 hónap, lásd a bélyegzőfeliratot. 
 
Csomagolás: 
310 ml kartus 
 
Színek: 
vörösesbarna 
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradékoktól megszabadított csomagolást adja az újrahasznosításba. Az anyagmaradékokat a helyi 
veszélyes hulladékot gyűjtő telepen lehet leadni. 
 
Összetevők: 
Biztonsági adatlap kérésre kapható. 
 
Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok: 
Nem kerülhet gyermek kezébe. Amennyiben orvosi tanács szükséges, tartsa készenlétben a csomagolást 
vagy a címkét. Ne engedje szembe, bőrre vagy a ruházatra kerülni. Kizárólag jól szellőző helyiségben 
használható. 
Megjegyzés: 
Nem alkalmas kandallók kemenceüvegének szerelésére. Vegye figyelembe a maximális hőállóságot! A 
tömítőanyagnak teljesen ki kell keményednie, mielőtt + 50 °C-nál magasabb hőmérsékletek érik. Alkalmatlan 
tűzvédelmi szilikonként. 
Alkalmazástechnikai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget. 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
felhasználásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 

 

További felvilágosítás:  
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


