Teknisk håndbok

Produkt tips:

Egenskaper:

Monteringsanvisning

Silikon EC1+
• Alle flatene må være rene og frie fra støv og
fett, ev kan en primer brukes. Fugemassen
må være i fullstendig i kontakt med overflatene. Fyll fugen og unngå luftbobler. Fugen
bearbeides med fordel med en fugepinne
eller fugespade slik at fullstendig kontakt og
god vedheft oppnås. Glatt fugen med glattespray innen den bearbeides for perfekt finish

• Oxim-nøytralt herdesystem ofte omtalt som
proff silikonen. Har 24måneders levetid, som
regel helt til massen ikke kan presses ut av
patronen.
• Gir god vedheft til en rekke underlag uten
bruk av primer
• Tilsatt mugg- og soppdreper
• Meget god UV- og værbestandighet
• Høy elastisitet og fleksibilitet
• God vedheft til glass, malt treverk, keramikk,
rustfritt stål og mange plastmaterialer.
• Kan brukes i næringsrelatert sektor (ISEGA)
• Kan brukes på BREEAM prosjekter (A20 +
EC1+)

Motek silikon EC1+ er en 1-komponent nøytralt herdende universalsilikon som er mugg og sopp
drepende for innendørs og utendørs bruk.
Transparant
Brukstemperatur:

+5 / +40°C

Lagringstemperatur

+5 / +25°C

• Ikke bruk rengjøringsprodukter med klorinn-

Temperaturområde herdet

-40 / +120°C

hold, dette ødelegger mugg og sopp middelet
i fugemassen
• Maskeringstape kan brukes der en skarp og
nøyaktig kant er ønsket. Fjern tapen mens
fugemassen ikke er herdet.

Frost resistent

-15°C

Densitet

1,02g/ml

Shore A

16

Bevegelseskapasitet

+ / - 25%

Strekkfasthet (2mm film)

1,1MPa

Tøyning til brudd (2mm
film)

635%

Herdingshastighet

2 mm/24tim

Skinnformings tid

7-8min

VOC

0,00%, 0g/l

Korrosiv mot metall

Nei

Emisjonstestet Godkjent for
matproduksjon

Navn

30

Spesifikasjon

EN15651-1
EN15651-2
EN15651-3
Art nr

Farge

Forpakkning

Silikon EC1+ 310ml transp

870110

Tansparant

Tube 310ml

Silikon EC1+310ml hvit

870111

Hvit (RAL9016)

Tube 310ml

Silikon EC1+ 310ml grå

870112

Lysgrå (RAL7035)

Tube 310ml

Silikon EC1+ 600ml grå

870113

Lysgrå (RAL7035)

Pølse 600ml

Silikon EC1+ 600ml hvit

870114

Hvit (RAL9016)

Pølse 600ml

