
Elastīgs silikona hermētiķis deformācijas šuvju 
aizpildīšanai  flīžu segumā sausās un mitrās telpās. 
Piemērots visa veida flīzēm, arī dabīgā akmens un 
marmora materiāliem.

• Izmantojot dabīga akmens izstrādājumiem, nepastāv     
  risks par krāsas izmaiņām un eļļainiem izsēdumiem 
• Sēnīšu un baktēriju izturīgs materiāls
• Neitrāla  sacietēšana
• Iztur konstantu ūdens iedarbību

SUPERSIL silikons ir īpaši piemērots darbam ar tādiem 
materiāliem, kā  keramikas , dabīgā akmens un marmora 
flīzes, kā arī stikls, emaljēta santehnika. Uz absorbējošām 
un sarežģītām virsmām, piemēram, plastmasas, nerūsējošā 
tērauda u.c. iespējams uzlabot silikona  adhēziju ar  
silikona grunti . SUPERSIL silikons tiek piedāvāts vairākos 
toņos. SUPERSIL silikons tiek piegādāts 300 ml plastmasas 
tūbās.

Pielietojums
- Sienas
- Grīdas
- Mitrās telpas
- Iekštelpas
- Ārdarbi
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Produkta apraksts
Lietošanai gatavs silikona hermētiķis, kas veido elastīgu 
savienojuma šuvi, ar iespējamu deformāciju līdz 25%.

Tehniskie dati

 
Iestrāde
Hermētiskas šuves  un deformācijas šuves veidošanai, 
savienojumu vietu hermetizācijai ar keramikas flīzēm,  
santehnikas izstrādājumu un cauruļu izvades vietās grīdās 
un sienās. Ir īpaši piemērots  dabīgā akmens flīzēm, arī 
marmora, jo supersil nerada koroziju vai krāsas izmaiņu. 
Iztur konstantu ūdens iedarbību, taču nedrīkst izmantot 
akvārijos. Nevar krāsot.  
  SUPERSIL satur fungicīdu, kas samazina  baktēriju un 
pelējuma sēnīšu vedošanās risku šuvēs, materiāls noturīgs  
tīrīšanas līdzekļu iedarbības vidē .  SUPERSIL silikonam  ir 
laba izturība pret ultravioletajiem stariem. Silikons  neitrāls, 
nav uz skābes bāzes, nerada bojājumus, ja to pielieto  
spoguļu montāžai.    

Pamatvirsmas
SUPERSIL silikons piemērots keramikas ,dabīgā akmens, 
marmora flīžu klājumiem, kā arī metāla, stikla, emaljas  u.c. 
virsmām   

Virsmas sagatavošana
Visām virsmām jābūt tīrām, sausām un bez eļļainām vielām, 
putekļiem, utt.

Instrumenti
Blīvēšanas silikona mastiku uzklāj ar roku vai saspiesta 
gaisa pistoli attīrītā šuvē. Silikonu iespiež šuves vietā un 
apdarina ar špakteļlāpstiņu . Neizmantojiet mazgāšanas 
līdzekļus pirms materiāla sacietēšanas. Supersil sacietē  1-2 
mm dienā pie 23 o C un 50% relatīvā mitruma. 
Slēgtās telpās vai  apstākļos, kad mitrums  ir zemāks 
par 40%,  cietēšanas laiks  ievērojami palielinās. Ilgstošs 
cietēšanas laiks var pasliktināt šuves kvalitāti . Lai panāktu 
maksimālu šuves kvalitāti, tai  jābūt min. 4 mm un max. 25 
mm platai. Dziļums šuvei parasti ir puse no platuma, tomēr 
jāievēro- min. 5 mm un  max. 10 mm. Pēc sacietēšanas 
supersil šuve  iztur temperatūru no -40 līdz + 120°C. 

Darba drošība
MALkods  00-1 (1993) produkts nav jāmarķē. Atsauce uz 
informāciju par  produktu datu lapā.

Iepakojums
300 ml plastmasas tūbas.

Uzglabāšanas un transporta
Uzglabāt un transportēt sausā un vēsā vietā.  Uzglabāšanas 
laiks neatvērtā iepakojumā – skatīt uz iepakojuma.

Tirdzniecība
mira produkti tiek pārdoti būvmateriālu veikalos visā valstī.

Segu 8, Saue • 76505 Harjumaa
Tel 679 0670 • Fax 679 0671
info@mira.ee • www.mira.lv

Blīvums:                1 līdz 1,4 kg / l (20 ° C) (atkarībā no toņa)
Žūšanas laiks / 23°C          izveidojas kārtiņa pēc 10-20 min  
un 50% RH izžūt                                         1-2 mm / dienā 
Elastība:                                                                 +/- 25%
Ieteicamā darba temperatūra:                                  5-40°C
Patēriņš (vidējais):                                       6-10 metri /tūba 
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