CS 25
MICROPROTECT

Silikons sanitārtehniskajām ierīcēm
CS 25 MICROPROTECT jaunais sastāvs satur aktīvās vielas, kas novērš sēnīšu un
pelējuma veidošanos, samazinot sporu rašanās un izplatīšanās iespēju un nomācot to
vairošanos.
PIELIETOJUMS

CERESIT CS 25 TDS 05.16

Pieejams 29 krāsās, kuras atbilst Ceresit CE 33 Super,
CE 40 Aquastatic un CE 43 Grand’Elit krāsām
Satur pretsēnīšu vielas
Tam ir PZH (Polijas higiēnas institūta) sertifikāts par
lietošanu vietās, kur ir saskare ar dzeramo ūdeni
Noturīgi elastīgs
Noturīgs pret laika apstākļiem
un UV starojumu
Ūdensnecaurlaidīgs
Lietošanai iekštelpās un ārpus telpām

PIELIETOJUMS
— Nodrošina blīvu savienojumu vietās, kur parastās šuves
veido plaisas.
— Nodrošina ilgstošu aizsardzību pret sēnītēm un pelējumu.
Materiālā esošās pretsēnīšu vielas rada apstākļus, ka šuves,
uz kurām ūdens neaizķeras, paliek tīras un spīdīgas.
— Materiālam ir lieliska adhēzijas spēja pie sausām, ūdeni
vāji uzsūcošām pamatnēm, tādām kā stikls, glazētas
keramikas flīzes, porcelāna, fajansa un emaljēti elementi.

PIELIETOJUMA PIEMĒRI
— Šuvju aizpildīšanai starp keramikas flīzēm sienu stūros un
sienu sadures vietās ar grīdu.
—
Spraugu
aizpildīšanai
starp
plāksnītēm
un
sanitārtehniskajām ierīcēm.
— Temperatūras šuvju, kas atrodas slapjās telpās,
blīvēšanai.
— Silikons ir paredzēts izmantošanai vannas istabās,
virtuvēs,
tualetēs, dušas kabīnēs, kā arī ēku ārpusē.

PAMATNES SAGATAVOŠANA
Blīvējuma virsmai jābūt sausai un attīrītai no taukiem,
bituma, putekļiem un citām vielām, kas samazina adhēziju.
Esošie netīrumi un jebkādi iepriekšējās blīvēšanas
pārpalikumi pilnībā jānoņem. Taukainās virsmas jānotīra ar
šķīdinātāju. Spraugu malas var aplīmēt ar pašlīmējošu lenti,
kas atvieglo silikona traipu notīrīšanu. Temperatūras šuvju
blīvēšanas gadījumā plaisā jāiespiež apaļas formas
polietilēna putu profils, lai silikona pildījums piegulētu pie
kustīgajiem elementiem ar sānu malām, nevis ar apakšu.
Pildījuma biezumam jābūt apmēram 50 % no spraugas
platuma. Spraugas platums nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

Blīvējot spraugu, tajā jāiespiež aukla.

DARBA IZPILDE
Nogriezt tūbiņas galu tieši virs vītnes. Uzskrūvēt dozējošo
uzgali un piegriezt to atkarībā no piepildāmas spraugas
platuma.

Silikona uzklāšana
5 minūšu laikā piepildītā šuve jāaprasina ar ziepjūdeni un
jāizlīdzina ar tāpat samitrinātu instrumentu, vienlaicīgi
noņemot materiāla pārpalikumu.

Dozējošā uzgaļa piegriešana atbilstošā platumā
No tūbiņas silikons jāizspiež ar īpašu pistoli. Plaisas
jāaizpilda nepārtraukti bez atstarpēm, neatstājot tajās
tukšumus.

Šuvei jābūt ar tādu formu, kas nepieļauj ūdens uzkrāšanos
uz
tās.

Šuves profilēšana
Noņemt pašlīmējošās lentes, ja tās tika izmantotas. Ar
silikonu
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svaigi nosmērētas vietas var nomazgāt ar ziepjūdeni vai
lakbenzīnu, sacietējušu materiālu iespējams notīrīt tikai
mehāniski

PIEZĪME!
Darbus nepieciešams veikt sausos laika apstākļos, kad
gaisa un pamatnes temperatūra ir no + 5 °C līdz + 40 °C.
Cietēšanas laikā CS 25 izdala etiķskābi, kas var kairināt
acis, gļotādu un ādu. Slēgtās telpās nodrošināt labu
ventilāciju. Notraipīto ādu nomazgāt ar spirta šķīdumu.
Gadījumā, ja ir notikusi materiāla saskare ar acīm, tās
izskalot lielā ūdens daudzumā un meklēt ārsta palīdzība.
Sargāt no bērniem.

IEPAKOJUMS
280 ml kārtridžs.

TEHNISKIE DATI
Bāze:

silikons, acetoksi-

Blīvums:

apm. 1,0 g/ml

Darbu veikšanas
temperatūra

no +5 °C līdz +40 °C

Virsmas izžūšanas laiks: apm. 15 min

.
Trapa atloka blīvēšana
Ja ir nepieciešamība pārtraukt darbu, ir jāizspiež
nedaudzpolimēra, lai tas būtu mazliet izspiests ārpus
dozēšanas uzgaļa. Pirms darba
atsākšanas izžuvušais materiāls jānoņem. Atvērts
iepakojums
jāizmanto
pēc
iespējas
ātrāk.

Karstumizturība:

no -40 °C līdz +120 °C

Sacietēšanas laiks::

apm. 3 mm 24 stundu laikā

Šuves platums:

no 5 līdz 30 mm

Noturība pret
noslīdēšanu:

≤ 3 mm saskaņā ar EN 15651-1:2012
standartu
≤ 3 mm saskaņā ar EN 15651-3:2012
standartu

Tilpuma maiņa:

≤ 25 % saskaņā ar EN 15651-1:2012
standartu
≤ 30 % saskaņā ar EN 15651-3:2012
standartu

Stiepes raksturlielumi
pēc iegremdēšanas
ūdenī:

≥ 100 % 23 °C temp. saskaņā ar EN
15651-1:2012 standartu
≥ 25 % 23 °C temp. saskaņā ar EN
15651-3:2012 standartu

Mikrobioloģiskā attīstība: 1 saskaņā ar EN 15651-3:2012
standartu
Iznākums no iepakojuma aptuv. 15 m, ja šuve 6 x 6 mm
UZGLABĀŠANA:

Līdz 18 mēnešiem no izgatavošanas
datuma. Uzglabāt vēsos un sausos
apstākļos, temperatūrā virs +5 °C līdz
+25 °C.
Būvizstrādājums atbilst EN 15651-1:2012 un EN 15651-3:2012
standartam.
Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruņiem:
Andis Londenbergs +371 29414813
Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī
piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un
noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN)
standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko
pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un
iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā
garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi
sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā
+23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi.
Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var
būt ātrāka vai lēnāka.
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Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar
produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi.
Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto
pielietojumu un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs
stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši
testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam
pielietojumam. Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai
pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu
padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums
no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos
izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.
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