
1/2  

SIL 95 BATIMENT TEHNISKO DATU LAPA 
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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

 
 

Bostik SIL 85 Glass 
                                                                                                                              

.                                                                                                IESTIKLOŠANA 
 

 

PIELIETOJUMS 

Šuvju noblīvēšanai durvīs un logos. Īpaši piemērots šuvēs ar lielu iespējamu kustību (stikls/spogulis). Marķējums SNJF 

stiklošanai – pirmās kategorijas elastīgs hermētiķis. Uz stikla un alumīnija izmantojams bez gruntēšanas. Blīvēšanas un 

montāžas savienojumiem stikls/koks, stikls/stikls, stikls/alumīnijs, alumīnijs/alumīnijs.  

 

PRIEKŠROCĪBAS 

• Iekšdarbiem/ārdarbiem 

• SNJF marķējums iestiklošanai : G25E 

• Izturīgs pret vibrāciju un temperatūras svāstībām no -50°C līdz +150°C. 

• Lieliska noturība pret novecošanos un UV stariem. 

• Viegli izspiežams no tūbiņas. 

• Lieliska saķere ar keramiku, alumīniju, koku, stiklu bez praimera izmantošanas.  

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 

• Krāsas : caurspīdīgs, balts, melns. 

• Plēvītes veidošanās : pēc 20 min. / putekļi nepielīp : pēc 40 min. 

• Polimerizācijas ātrums : apm. 2 mm / 24 h 

• Cietība pēc Šora A : 18 

• Pagarinājums stiepē uz pārr0vumu : 300 % 

• Darba temperatūra : no +5°C līdz  +40°C 

• Ekspluatācijas temperatūra : no -40°C līdz +100°C 

  
 

LIETOŠANA 

PAMATNES 
Pamatnēm jābūt cietām, sausām, tīrām, bez putekļiem, attaukotām, veselām un tām jāatbilst DTU un profesionālajiem 
noteikumiem.  

 

Lietošana 
Izveidojiet viengabalainu joslu ar rokas vai pneimatisko pistoli. Ja tas nepieciešams, hermētiķi iepilda savienojuma vietā 
līdz pat apakšai. Pēc hermētiķa iestrādes 10 minūšu laikā izlīdziniet un nogludiniet joslu ar špakteļlāpstiņu, kas samērcēta 
ziepjūdenī. Lai saglabātu labu mastikas saķeri ar virsmu, centieties nepieļaut ziepjūdens iekļūšanu starp tām. 
 
Uzmanību! 
- Uzliemošanas risks nonākot kontaktā ar EPDM un neoprēna gumiju. 

- Nelietojiet uz marmora, vara, cinka.  
- Žūtot izdalās etiķskābe - Lietot labi vēdināmā telpā.  

 

 

 
Silikona hermētiķis uz etiķskābes bāzes stiklošanas darbiem 
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TĪRĪŠANA 

 Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK. 

Sacietējušu produktu: nokasot. 

 

PATĒRIŅŠ 
Apmēram 6 tek. m ar vienu tūbu, lai savietotu 10x5mm joslā. 

 

GLABĀŠANA 

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 5°C līdz +  30°C. 

 

IEPAKOJUMS 
Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30136882 Balts - Kārtridžs 310ml 12 3549210031055 

30136872  Caurspīdīgs - Kārtridžs 310ml 12 3549210031062 

30137691  Melns - Kārtridžs 310ml 12 3549210031086   

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar 
drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet 
mums nosūtīt kopiju pa faksu. 

Lietošanas Ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc 
kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē 
un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). 
Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās. 
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