
Ceresit Neutral Construction Silicone
Неутрален строителен силикон 
Свойства

 отлично сцепление към най-често срещаните материали  y

като: стъкло, керамика, PVC, полиран и неполиран 

алуминий, бетон, неръждаема стомана и някои порести 

повърхности, без да ги поврежда

�•не�се�стича�и�позволява�да�бъдe�нанасян�  y

под всякакъв ъгъл

�след�втвърдяване�-�•високоустойчив�на�променливи� y

атмосферни условия, UV лъчи и озон 

•устойчив�на�големи�температурни�амплитуди y

 Област на приложение
Íåóòðàëнияò ñòðîиòåëåн ñиëиêîн å åднîêîмпîнåнòåн 
ñиëиêîнîв óпëъòниòåë. Вòвъðдявà ce бъðзî пðи ñòàйнà 
òåмпåðàòóðà пîд въздåйñòвиåòî нà вëàгàòà във въздóхà и 
ñъздàвà ñиëнà, гъвêàвà вðъзêà.
Тîй å óñòîйчив нà ðàзòягàнå дî 20% пðи пîñòîяннî 
нàòîвàðвàнå и шиðîê диàпàзîн îò òåмпåðàòóðни óñëîвия.
Сиëиêîнъò å îñîбåнî пîдхîдящ зà пîчòи вñяêàêъв вид 
óпëъòниòåëни и ëåпиëни ðàбîòи êàòî:
•  óñòîйчивî нà àòмîñфåðни въздåйñòвия óпëъòнåниå 

пðи êîнñòðóêции îò ñòъêëî, PVC, àëóминий, дъðвî и дð.
• зàпъëвàнå нà фóги и ëåпåнå нà пëîчêи
• óпëъòнявàнå нà вîдîпðîвîдни ñъåдинåния
• óпëъòнявàнå нà вåнòиëàциîнни êàнàëи
• пîддъðжàнå нà ëîдêи и êàðàвàни
• зàëåпвàнå нà ъгëîви ëàйñни
• пðи „нàпðàви ñи ñàм“ дåйнîñòи

Подготовка за работа
Подготовка на основата:
Сòåниòå нà фóгàòà òðябвà дà ñà пîчиñòåни, ñóхи, 
îбåзпðàшåни и îбåзмàñëåни, зà дà нå ñå вëîши 
ñцåпëåниåòî. Омàñëåниòå пîвъðхнîñòи òðябвà дà ñå 
пîчиñòяò ñ нàпîåнà ñ ðàзòвîðиòåë êъðпà и ñëåд òîвà 
дà ñå пîдñóшàò. Пðàхòà òðябвà дà бъдå пðåмàхнàòà ñ 
въздóх пîд нàëягàнå иëи пðàхîñмóêàчêà.

Íåóòðàëнияò ñòðîиòåëåн ñиëиêîн нå изиñêвà изпîëзвàнå 
нà гðóнд пðи пîвåчåòî îñнîви ñ изêëючåниå нà òåзи, 
êîиòî щå бъдàò пîòàпяни във вîдà, иëи пðи бîядиñàни 
дъðвåни îñнîви. 
Пðи нåîбхîдимîñò гðóндъò ñå нàнàñя ñ мåêà чåòêà. В ñëóчàй 
нà виñîêîàбñîðбиðàщà îñнîвà òðябвà дà бъдå нàнåñåнà 
вòîðà ðъêà гðóнд, ñëåд êàòî пъðвияò ñëîй изñъхнå.
Размер на фугата:
Тðябвà дà ñå взåмå пðåдвид възмîжнîñòòà зà движåниå 
нà фóгàòà, êàêòî и мåñòнàòà нîðмàòивнà бàзà. 
Обиêнîвåнî шиðинàòà нà фóгàòà å двà пъòи пî-гîëямà 
îò нåйнàòà дъëбîчинà.

Употреба
Сëåд пîñòàвянå нà зàпъëвàщ мàòåðиàë (пîëиåòиëåнîв 
шнóð) óпëъòниòåëяò ñå нàнàñя òàêà, чå фóгàòà дà бъдå 
нàпъëнî зàпъëнåнà. Зàгëàждàнåòî нà óпëъòнåниåòî 
îñигóðявà дîбъð êîнòàêò мåждó óпëъòниòåëя и 
пîвъðхнîñòиòå нà ñвъðзàниòå дåòàйëи. Изëишнияò 
ñиëиêîн ñå îòñòðàнявà ñ шпàòóëà пðåди дà ñå îбðàзóвà 
пîвъðхнîñòнà ципà.
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Забележка: Настоящото техническо описание отменя и замества всички предишни издания.
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Зàмъðñåниòå ñ нåвòвъðдåн ñиëиêîн мåñòà мîгàò дà бъдàò 
пîчиñòåни ñъñ ñóхà иëи нàпîåнà ñ ðàзðåдиòåë êъðпà. В 
ñëóчàй, чå ñиëиêîнъò ñå å вòвъðдиë, òîй мîжå дà бъдå 
пðåмàхнàò ñ изñòъðгвàнå иëи ñъñ ñпåциàëåн чиñòиòåë зà 
ñиëиêîн.

Ограничения при употреба
Íåóòðàëнияò ñòðîиòåëåн ñиëиêîн не òðябвà дà ñå 
изпîëзвà:

пðи пðîизвîдñòвî нà ñòъêëîпàêåòи y
 пðи мàòåðиàëи, êîиòî мîгàò дà îòдåëяò îпðåдåëåни  y
êîмпîнåнòи ñëåд вðåмå иëи пðи мåòàëни 
пîвъðхнîñòи нà мåднà îñнîвà 
пðи мàòåðиàëи, пðи êîиòî имà ðиñê îò изнîñвàнå  y
 зà зàпåчàòвàнå нà àêвàðиóми иëи óпëъòнявàнå нà  y
бàñåйни 
 нà мåñòà, êъдåòî ñå пðåдпîëàгà êîнòàêò ñ  y
хðàниòåëни пðîдóêòи

Зà изпîëзвàнå нà ñиëиêîнà въðхó пîðåñòи пîвъðхнîñòи 
(нàпð. мðàмîð) å жåëàòåëнî дà ñå нàпðàвяò 
пðåдвàðиòåëни òåñòîвå.
Пðи нåîбхîдимîñò îò изпîëзвàнå нà óпëъòниòåë зà 
пîдîбни цåëи, пîòъðñåòå êîнñóëòàция нà пîñîчåниòå 
êîîðдинàòи. 

Внимание
Дàнниòå ñå бàзиðàò нà нàшиòå пîзнàния êъм нàñòîящия 
мîмåнò и ðåзóëòàòиòå îò мнîгîбðîйни и внимàòåëни 
òåñòîвå. Пîðàди ðàзëиêи в мàòåðиàëиòå и óñëîвияòà нà 
ðàбîòà, êîиòî ñà извън нàш êîнòðîë, пðåпîðъчвàмå нà 
пîòðåбиòåëя пðи вñичêи ñëóчàи дà пðîвåждà ñîбñòвåни 
òåñòîвå зà пðигîднîñòòà нà пðîдóêòà зà êîнêðåòнîòî 
пðиëîжåниå.

Съхранение
Сðîêъò нà ñъхðàнåниå å 18 мåñåцà îò дàòàòà нà 
пðîизвîдñòвî пðи òåмпåðàòóðà мåждó -20°C и +30°C в 
îðигинàëнàòà нåîòвîðåнà îпàêîвêà. Сðîêъò нà гîднîñò 
å îòбåëязàн нà îпàêîвêàòà.

Опаковка
600 ml „ñàëàм“

Технически данни

Цвят:   черен / прозрачен
Невтвърден уплътнител:
Система:  оксим
Външен вид:   пастообразен
Специфично тегло     
(стандарти ISO R 1183, DIN 53474):   
-�черен� прибл.�1,37�g/ml
-�прозрачен� прибл.�0,98�g/ml
Свличане�(EN�27390):�� 0�mm
Екструзия    
(стандарт�NMRPS�495A�3mm/3bars):� �
-�черен� прибл.�90�g/min
-�прозрачен� прибл.�36�g/min
Вискозитет при натоварване  
от�3000�N/m2 при +20°C:  
-�черен� прибл.�100�Pa
-�прозрачен� прибл.�300�Pa
Образуване на повърхностна ципа    
(+23°C и 50% влажност на въздуха):   
-�черен� прибл.�14�min
-�прозрачен� прибл.�5�min
Време без повърхностна лепливост    
(+23°C и 50% влажност на въздуха):   
-�черен� прибл.�21�min
-�прозрачен� прибл.�20�min
Време на втвърдяване  
(+23°C и 50% влажност на въздуха): 
-�черен� след�24�часа:�3.0�mm�
� след�72�часа:�5.2�mm
-�прозрачен� след�24�часа:�2.5�mm
� след�72�часа:�5.0�mm
Температура на работа:  от +5°C до +40°C
Втвърден уплътнител:
Температурна устойчивост:  
- черен от -50°C до +150°C
- прозрачен от -30°C до +120°C
Твърдост�по�Shore�A�(ASTM�D�2240):��
- черен прибл. 23
- прозрачен прибл. 15
Еластично възстановяване (NF P 85506):  прибл. 90%
Възможност за движение във фугата:  20%
Механични характеристики на 2 mm дебелина на слоя
(NF�T�46002):
Модул при 100% удължаване:  
-�черен� прибл.�0,48�MPa
-�прозрачен� прибл.�0,34�MPa
Якост на опън:  
-�черен� прибл.�1,29�MPa
-�прозрачен� прибл.�1,00�MPa
Удължаване при скъсване:  
- черен прибл. 330%
- прозрачен прибл. 600%
Механични характеристики на проба (EN 28339): 
Модул�при�100%�удължаване:�� прибл.�0,48�MPa
Якост�на�опън:�� прибл.�0,56�MPa
Удължаване при скъсване:  прибл. 170%


