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Sanitetssilikon för mjukfog och tätning
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Materialåtgång

Ca 15 m per patron vid fog 5x5 mm.

Produktbeskrivning

CC Höganäs Sanitetssilikon är en 1-komponents elastisk silikonfog
med neutralt härdsystem. Alla färger är antimögelbehandlade. Ej
övermålningsbar. Bildar ett ytskikt efter ca 20 minuter och är
uthärdad efter ca 3-4 dygn.

Tekniska data

Densitet färgade
Densitet transparent
Konsistens
Hårdhet Shore A
Appliceringstemp
Temperaturbeständighet
Yttorr
Härdningstid
Draghållfasthet
Brottöjning
Antimögelbehandlade

Skär av munstycket till önskad bredd, skär av förslutningen och
skruva på munstycket. Montera patronen i sprutpistol, flytta sprutan långsamt utefter fogen och se till att fogen blir väl fylld.
Fyll fogen från botten med råge, skrapa av överskottet med en
stålspackel. Drag bort maskeringstejpen vinkelrätt från fogen och
släta till fogen med ett finger doppat i såplösning, använd skyddshandske. Ohärdad silikon kan avlägsnas med t.ex lacknafta, härdad
avlägsnas mekaniskt.

Skyddsföreskrifter

Ventilation. God arbetshygien använd skyddshandskar.
Vid inandning frisk luft. Vid hudkontakt torka av och tvätta med
tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj genast med vatten 10-15
minuter. Håll ögonen vidöppna. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Vid förtäring framkalla kräkning. Kvarstår symptom uppsök läkare.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

1250 kg/m3
1030 kg/m3
Mjuk pasta
18-22°, ±5°
+5°C — +30°C
-60°C — +180°C
Ca 5-15 minuter
Ca 1-2 mm/dygn
Ca 1,3 N/mm2
Ca 200 %
Alla färger

Användning

Sanitetssilikon används i våtutrymmen och där stora hygieniska
krav ställs. Sanitetssilikon har god vidhäftning mot keramiska
plattor, de flesta sanitetsmaterial, betong, puts, trä, emalj, plåt,
aluminium mm.
Notera att alla neutrala silikonfogmassor kan gulna. Risken för
gulning ökas, om fogmassan utsätts för mörker eller vid fogning
på vissa målningstyper.

Förbehandling

Fogsidorna skall vara rena, torra och fria från fogbruk, fett, olja och
lösa partiklar. Klistra maskeringstejp på fogens båda sidor.

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB, Box 501, 267 03 Ekeby, Tel. 077-447 35 00 Telefax 077-447 36 46 www.cchoganas.se
Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

