
BAU SILICON
 těsnicí tmel na bázi silikonové pryže

Pro vnitřní i venkovní použití, včetně sanitárního prostředí, do pracovních i dilatačních spár, jako
jsou okolí oken, dveří apod. Vhodný i pro použití v kovozpracujícím průmyslu. Nabízí dobrou
přilnavost ke kovům, sklu, plastům apod.

Trvale pružný, neutrálně zrající a univerzálně použitelný stavební těsnicí tmel.

VÝHODY, POUŽITÍ
bez ředidel
s ochranným efektem
dovnitř i ven

APLIKACE
Spotřeba: 1 kartuše 300 ml vystačí na počet metrů:

Ke zvýšení přilnavosti radíme použít primer, který vám rádi doporučíme.

TECHNICKÉ ÚDAJE

celková šířka šířka spáry 5 mm šířka spáry 8 mm šířka spáry 10 mm

5 mm 12,5 0 0

8 mm 0 5,0 4,0

10 mm 0 0 3,0

barva dle vzorkovníku

skladování v chladu a suchu

skladovatelnost 12 měsíců

speciální informace změny v barevných odstínech jsou vyhrazeny

Jednotky balení

balení  v kartonu
300 ml bílá 20 ks
300 ml černá 20 ks
300 ml hnědá 20 ks
300 ml šedá 20 ks
300 ml transparentní 20 ks
600 ml mléčně transparentní 20 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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