
 

CESAL PREMIUM SZANITER SZILIKON 
HÉZAGTÖMÍTŐ SZILIKON PASZTA 

Műszaki adatlap 

 

1.Termékleírás:  

A Cesal Premium Szaniter Szilikon egy használatkész, kiváló minőségű, egykomponensű, 

penésszel és gombákkal szemben magas ellenállóképességű szigetelő- és tömítőanyag. A 

termék kötés után kemény és tartós tömítéssé alakul anélkül, hogy rugalmasságát elvesztené. 

2.Jellemzők: 

- Gombásodás- és penészálló 

- Kiváló tapadás  

- Kül- és beltéri felhasználásra 

- Zuhanyfülkék, mosdók és konyhabútorok szigetelésére  

- Nagyon könnyű felvitel  

- Ellenáll a vegyi anyagoknak, tisztító- és mosószereknek 

- Kiváló fizikai tulajdonságok  

- Tartósan rugalmas  

- Standard színekben kapható 

- Használatkész 

 3. Felhasználási terület: 

A Cesal Premium Szaniter Szilikon ajánlott hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási 

fugáinak és tágulási hézagainak tömítésére,  valamint csempeburkolatok és szaniterek, kádak 

és zuhany kabinok találkozása közötti tömítésekre. Kül- és beltéri használatra egyaránt.   

A MYCO PROTECT® rendszernek köszönhetően védelmet nyújt penésszel, gombákkal és 

más organizmusokkal szemben. A termék fagy- és vízálló.  A terméket nagyon jó tapadás a 

kerámia, üveg, porcelán és zománcozott felületekhez, tartós rugalmasság, -50 
0
C és 180 

0
C 

közötti hőmérséklettel és UV sugárzással szembeni ellenállás jellemzi; ellenáll a termikus és 

vegyi öregedésnek, nem színeződik el. 

4.Felhordás: 

A felület előkészítése: 

A felületnek száraznak és tisztának kell lennie, portól, zsírtól és egyéb tapadást gátló 

anyagoktól mentesnek. A szomszédos felületeket védőszalaggal kell ellátni.  
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Felhordás: 

Vágjuk le az adagolócsonk tetejét a menetes rész felett. Tekerjük rá az adagolócsőrt, vágjuk le 

annak hegyét a megfelelő szögben. A szilikont egyenletes vastagságban hordjuk fel, elkerülve 

a  légbuborékok kialakulását. 10-15 perc után elsimítjuk. Ezt követően az esetlegesen 

felhasznált ragasztószalagot eltávolítjuk.  A felesleges anyagot azonnal eltávolítjuk. A még 

meg nem kötött tömítőanyag oldószerrel (tiszta benzin, alkohol, aceton), a már megkötött 

anyag csak mechanikus úton távolítható el. A különböző gyártásból származó anyagok között 

enyhe színeltérés lehetséges, ezért az egybefüggő felületeken mindig azonos gyártási 

időpontú, azonos tételszámú anyagot használjunk! 

Figyelmeztetés: A szaniter szilikon nem alkalmas tükör és akvárium ragasztására.   

5.Javaslat: 

- Zárt, hűvös, fagymentes helyen tárolnadó  


