
Labai elastingas silikoninis silantas, kuriuo galima užpildyti 
siūles tarp keraminių plytelių drėgnose ir sausose patalpo-
se. Dėl atsparumo įsigėrimui ir blukimui ypatingai tinkamas 
natūraliam akmeniui, pvz., marmurui.  Silantas apsaugo nuo 
aliejinių medžiagų įsigėrimo į plyteles ir pagrindą.  

  •  Naikina grybelį ir bakterijas

  •  Pasižymi neutraliu kietėjimu

  •  Atsparus nuolatiniam vandens poveikiui

Supersil silicone tinkamas tokių medžiagų kaip keraminės 
plytelės,  marmuras ir natūralus akmuo, stiklas, emalė, kietas 
PVC, nerūdijantis plienas, glaistymui. Ypatingai sugeriančiomis 
savybėmis pasižymintys paviršiai ir nesukimbantys paviršiai turi 
būti gruntuoti priemone Sil primer.

Siūlomas didelis pasirinkimas neblunkančių Supersil silicone 
spalvų.
Supersil silicone supakuota į 300 ml plastikines talpas.  

Naudojimo sritys: 
- Sienos
- Grindys
- Drėgnos patalpos
- Vidaus darbai
- Išorės darbai
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Produkto aprašymas
Silikoninis silantas, suformuojantis elastingą silantą, 
kurio slankumo geba siekia iki 25%.

Techniniai duomenys:

Naudojimo sritys
Silantas naudojamas siūlių užpildymui tarp plytelių, 
sienų ir grindų, aplink sanitarinius mazgus, vamzdžių 
jungtis, vonias, nedidelius baseinus, tualetų unita-
zus, duris, langų rėmus ir t.t. Mira supersil ypatingai 
tinkamas natūraliam akmeniui, pvz., marmurui, dėl 
atsparumo įsigėrimui ir blukimui.  Silantas apsaugo 
nuo aliejinių medžiagų įsigėrimo į plyteles ir pagrindą. 
Silantas atsparus nuolatiniam vandens poveikiui, tačiau 
negali būti naudojamas akvariumams. 

mira supersil nedažomas.

Supersil sudėtyje esantis fungicidas mažina bakterijų, 
pelėsių dauginimąsi siūlėse. Supersil pasižymi dideliu 
atsparumu įprastiniams valikliams bei dideliu atspa-
rumu UV spinduliams.

Pagrindo tipas
Supersil silicone dengiamas ant pagrindo iš keraminių 
plytelių, akmens, metalo, stiklo, emalės ir t.t. 

Pagrindo paruošimas 

Pagrindas turi būti švarus, sausas, be riebalų, dulkių 
ir pan. Tinkamam siūlių formavimui rekomenduojama 
naudoti pagalbinę juostelę, kuri nuimama iškart po 
paviršiaus padengimo silantu.

Naudojimas
Silantas degiamas rankiniu būdu arba pneumatiniu 
įrankiu.

Silantas išspaudžiamas į dengiamą vietą ir iškart po 
padengimo užglaistoma pamirkyta muiluotame vande-
nyje siūlių glaistykle. Nenaudokite druskos.

Supersil siūlėse sukietėja 1-2 mm per dieną esant 
23°C temperatūrai ir 50% RH. Sukietėjęs Supersil 
atsparus temperatūrai nuo -40°C iki +120°C.

Pramoninės saugos reikalavimai
Produkto sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė
Supersil supakuotas į 300 ml talpas.

Laikymas ir transportavimas
Transportuoti ir laikyti sausai. Galiojimo laikas neatida-
rytoje pakuotėje mažiausiai 16 mėnesių nuo pagami-
nimo datos neatidarytoje pakuotėje.
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Tankis: 1-1,4 kg/l (20oC)
 (priklausomai nuo spalvos)
Džiuvimo laikas esant 23°C paviršiaus plėvelė atsiranda 
 po 10-20 min.
arba 50% RF per dieną išdžiūsta 1-2 mm
Rekomenduojama darbo temperatūra: 5-40°C
Talpa (vidutiniškai): apytiksliai 6-10 dengimo metrų 
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