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Mirror fix SIL
Silikonowy klej do luster

TARGET Polska Sp. z o.o. ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok; tel/fax: +48 742 06 36; e- mail: target@silpac.pl

Produkt:
Specjalistyczny klej i uszczelniacz budowlany przeznaczony do klejenia luster, laminatów i mozaiki
szklanej, równieŜ w układzie lustro - lustro. Ma bardzo dobra przyczepność do typowych materiałów
budowlanych jak: szkło, metale, tworzywa sztuczne, drewno, cegła, glazura, beton, kamień, ceramika,
elementy gipsowe, itd. Produkt ma neutralny system utwardzania. Nie zawiera rozpuszczalników. Jest
elastyczny, wytrzymały i odporny na zmiany temperatur: -40 do +180OC oraz grzyby, pleśnie i promienie
UV.
Sposób stosowania:
Klejone powierzchnie muszą być suche i czyste, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych
substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno naleŜy odtłuścić
alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Powierzchnie chłonne jak tynk lub
cegła naleŜy gruntować. Klej nakładać pionowymi paskami lub punktowo - naleŜy zapewnić dostęp
powietrza do kleju. Klejone powierzchnie silnie i równomiernie docisnąć, do ustalenia lustra naleŜy
stosować podpórki do całkowitego utwardzenia kleju (czas utwardzania wgłębnego: 2mm/24 godz.).
Przed utwardzeniem nie naleŜy uszczelniać obrzeŜy lustra.
OstrzeŜenia: W przypadku luster nieznanego producenta naleŜy przeprowadzić próby klejenia. Lustra
do uŜytku wewnętrznego powinny być zabezpieczone powłokami: 0,7 g/m2 srebro, 0,2 g/m2 miedź, 50
µm grubość podkładu i warstwy nawierzchniowej, w tym 20 µm podkładu.
Przed zastosowaniem produktu zaleca się równieŜ wykonanie próby przyczepności na stosowanym
podłoŜu.

Kolor
Zapach
System utwardzania:
Twardość Shore’a po 14 dniach [ Shore A ]:
Poprzeczny moduł rozciągający
w temperaturze +23oC wg ISO 8339 [ N/mm2 ]
WydłuŜenie przy zerwaniu
w temperaturze +23oC wg ISO 8339 [ % ]:
Czas utwardzania wgłębnego
Gęstość
Temperatura pracy:
Czas obróbki:
Odporność termiczna

bezbarwny
słaby, swoisty
alkoksy
19
0,29-0,30
200
2mm/24 godz
1,01 – 1,05 g/cm3
+5 do +35OC
około 10 min
-40 do +180OC

Opakowanie:
Kartusz 300ml
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Składowanie:
Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze: +1 do +25OC.
Zdrowie, bhp, środowisko:
Informacje o produkcie dotyczące zdrowia, bhp, i wpływu na środowisko są zawarte w Karcie Bezpieczeństwa.
W dokumencie tym podano szczegóły dotyczące ewentualnych zagroŜeń, przestrogi i środki pierwszej pomocy
wraz z omówieniem wpływu na środowisko i sposobem utylizacji produktu zuŜytego. Target Polska Sp. z o.o. nie
ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie produktu niezgodne z przeznaczeniem lub z innymi niŜ
podano środkami ostroŜności.
Chronić przed dziećmi.

PowyŜsze dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i
zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.
Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak kaŜdy z uŜytkowników tego produktu
powinien upewnić się na wszelkie moŜliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w
odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego
zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upowaŜnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego uŜycia produktu.
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