
Erittäin joustava silikonimassa laatoituksen 
liitoskohtien ja liikuntasaumojen tiivistämiseen 
märkä- ja kuivatiloissa. supersil on öljytön eikä 
se muuta laattojen väriä. supersil soveltuu hyvin 
luonnonkiville, kuten esimerkiksi marmorille.
• Sienikasvustoja ja bakteereja hylkivä 

• Neutraali  

• Kestää jatkuvaa vesirasitusta   

supersil soveltuu muun muassa keraamisten laattojen, luonnon-
kivien, lasin, emalin, kovan PVC-muovin sekä ruostumattoman 
teräksen saumojen tiivistykseen. Erittäin huokoiset ja huonosti 
tarttuvat alustat on käsiteltävä ensin mira 4180 primerilla.
supersil on saatavana 300 ml muovituubeissa monissa eri 
väreissä, katso värikartta. 

Soveltuu kohteisiin
 -  Seinät
 -  Lattiat
 -  Märkätilat 
 -  Kuivatilat  
 -  Sisä-ja ulkotilat
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Tuotekuvaus
Neutraali silikonisaumaustuote, joka kosketuksessa 
ilmankosteuden kanssa kovettuu joustavaksi massaksi. 
Suurin liikkumiskyky 25 %. 

Tekniset tiedot  

Käyttökohteet 
supersil sopii keraamisten seinä- ja lattialaattojen 
sekä saniteettitekniikan ja laitteiden ympärillä olevien 
liitoskohtien ja liikuntasaumojen tiivistämiseen. supersil 
on öljytön, eikä se muuta laattojen väriä, mistä johtu-
en se soveltuu erinomaisesti luonnonkiville. supersil 
kestää jatkuvaa vesikuormitusta, mutta ei sovellu 
akvaario- eikä uima-allaskäyttöön. mira supersil ei ole 
päällemaalattava. supersil sisältää fungisiideja, joilla on 
bakteereja ja hometta hylkivä vaikutus. supersil kestää 
hyvin yleispesuaineita sekä UV-säteilyä.

Alusta
supersil soveltuu käytettäväksi muun muassa keramii-
kan, kiven, metallin, lasin ja emalin kanssa. 

Alustan esikäsittely
Alustan on oltava kuiva, puhdas öljystä, rasvasta, 
pölystä ja muista epäpuhtauksista. Saumojen muova-
ukseen suositellaan käytettäväksi saumauspuikkoa, 
jäätelötikkua tai veteen kastettua sormea.

Käyttö
supersilia käytetään saumapistoolilla. Massa pursote-
taan saumaan ja viimeistellään saippuaveteen kastetul-
la saumauspuikolla. Älä käytä suolavettä.
supersilin kuivumisaika: 1–2 mm päivässä lämpötilan 
ollessa 23 °C ja RF 50 %. Kuivuttuaan supersil kestää 
lämpötiloja -40 … +120 °C.

Käyttöturvallisuus  
Tuote ei sisällä vaarallisia aineita. 
Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkauskoot
supersil on saatavana 300 ml muovituubeissa.

Pakkaus ja kuljetus
Varastoitava ja kuljetettava pakkaselta suojattuna. 
Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa 16 
kuukautta valmistuspäivästä.
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Tiiviys: 1–1,4 kg/l (20 °C)
 (sävystä riippuen)
Kuivumisaika 23 °C pintakuiva 10–20 min kuluttua
ja RF ollessa 50 %  kuivuminen 1–2 mm/24h  
Suositeltava käyttölämpötila: 5–40 °C
Menekki (keskimääräinen): noin 6–10 m per tuubi
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