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600 Univerzálny silikón 
Do interiéru a exteriéru 

 

 
 
 
 

Materiál   
 

Používanie Veľmi kvalitná, neutrálne sieťovaná a fungicídmi vybavená silikónová 
tesniaca hmota s veľmi širokým adhéznym spektrom. Dá sa použiť 
na spojovacie a pohyblivé škáry v sanitárnej, montážnej oblasti, 
stavebníctve a na prírodný kameň. Na zasklenie okien a dverí (drevo 
a plast), tesnenie medzi betónovými a fasádnymi dielmi. Vhodná na 
lepenie zrkadiel. Veľmi dobre drží na keramike, prírodnom kameni, 
kove, dreve, skle, smalte, akrylových vaniach a rôznych plastoch. 
Veľmi vhodná na opravy, pretože sa dá aplikovať v takmer všetkých 
oblastiach. 

Vlastnosti Univerzálny maliarsky silikón Modulan sa dá optimálne vyhladiť, 
nespôsobuje zafarbenie okrajov zóny na prírodnom kameni. 
Nepodlieha korózii. Tesniaca hmota je odolná proti UV žiareniu, 
vplyvom počasia a starnutiu, nežltne a neobsahuje rozpúšťadlá. Drží 
bez základného náteru na veľkom množstve podkladov. Bez zápachu, 
elastický, odolný proti oderu. 

 

Technické údaje   
 

Surovinová báza Silikónový polymér neutrálne sieťovanie 

Podperná tvrdosť A cca 25 

Teplota zapracovania +5°C až +40°C 

Odolnosť proti teplote -40°C až +180°C 

Doba vytvorenia povlaku cca 10 - 15 minút (pri 23°C / 50 % relatívna vlhkosť vzduchu) 

Doba tvrdnutia cca 2 - 3 mm za 24 hodín; závislé od teploty a vlhkosti vzduchu. 

Povolená celková deformácia cca 25% 

Schopnosť skladovania neotvorený 18 mesiacov, otvorený 7 dní. Skladovať na chladnom 
a suchom mieste. 

Dosah 5 x 5 mm škára - cca 12 m; 7x7 mm škára – cca 6 m; 
10 x 10 mm škára - cca 3 m 

Šírka škáry 5 - 25 mm 

Farebné odtiene transparentná, biela, sivá 

Veľkosť nádoby 300 ml 
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Normy a kontroly 

Testované podľa EN 15651 – časť 1: F-EXT-INT-
CC; EN 15651 – časť 2: G-CC; EN 15651 – časť 
3: XS1; 
Testované podľa DIN 18545, ISO 846 a ISO 11600 

 
 
 
 

Zapracovanie   
 

Podklad Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez tuku a nosný. Slabé 
nátery a zvyšky starého lepidla alebo tmelu sa musia odstrániť. 
Na podkladoch so sacími, poróznymi vlastnosťami sa musia 
adhézne plochy vopred ošetriť alebo spevniť. 

Zapracovanie Narežte kryt na hornom konci nádoby pred závitom. Naskrutkujte 
hrot nádoby a odrežte šikmým smerom na potrebnú šírku 
škárovania. Zapracujte univerzálny maliarky Modulan ručnou 
lisovacou pištoľou alebo pneumatickou pištoľou. V prípade 
potreby oblepte okraje škáry lepiacou páskou. Nastriekajte 
tesniacu hmotu na škáry bez dutého priestoru do škáry. Hlbšie 
škáry sa musia vyplniť vhodným plniacim materiálom. Silikónová 
tesniaca látky sa môže pred vytvorením povlaku vyhladiť 
pomocou vhodného nástroja. 
Nižšie teploty a mokré podklady oneskorujú tvrdnutie. Kvôli 
množstvu možností aplikácie sa zásadne vyžadujú preventívne 
pokusy. 

Čistenie a ošetrovanie Odstráňte nadbytočnú tesniacu hmotu a lepiacu pásku okamžite 
po vyhladení. Vytvrdená tesniaca hmota sa môže odstrániť iba 
mechanicky. To isté platí pre nástroje. 

 

Upozornenia   
 

Dôležité upozornenia Nedá sa pretierať. Nepoužívať na stavbu akvárií. 
 
Plasty so zlým držaním, ako napr. polyetylén, teflón a asfaltové 
podklady sú nevhodné ako adhézny podklad. 

 
Pri používaní hladiacich prostriedkov sa musia vznikajúce pásiky 
vody okamžite po konzervovaní odstrániť. Ak sa vykoná čistenie 
neskôr, môžu zostať trvalé šmuhy. Pred použitím musíte zaistiť 
preventívnymi pokusmi znášanlivosť so susednými povrchmi, 
ako je prírodný kameň a drevo. 

Bezpečnostné rady/Označenie Skladujte na mieste neprístupnom pre deti. Počas zapracovania 
a sušenia sa postarajte o dobré vetranie. Zabráňte počas 
zapracovania jedeniu, pitiu a fajčeniu. Pri kontakte s očami alebo 
pokožkou ihneď dôkladne vypláchnuť vodou. Nevhodné pre 
oblasti s potravinami alebo pitnou vodou. 
Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on a 2-butanonoxím. Môže 
vyvolať alergické reakcie. Poradenstvo pre alergikov na 
izotiazolinón na telefónnom čísle 00800 / 63333782. 
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Likvidácia Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu sa dajú odovzdať na lokálnych zberných 
miestach na likvidáciu problémového odpadu. 

 

Stav 07.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu 
a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. 
Nepredstavujú žiadnu záruku alebo prísľub záruky. 

 
 

Hornbach Baumarkt AG 
76879 Bornheim bei Landau 

 
Dodávateľ: 

 

    Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach 
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488 


