
Az Univerzális szilikon kiváló minőségű, oldószermentes, semleges 
térhálósodással megszilárduló hézagtömítő anyag. Vízhatlan, 
időjárásálló, tartósan rugalmas (nem öregszik). Gombásodásgátló 
adalékot tartalmaz.

Alkalmazások: 
•  nedvszívó, porózus és gres lapokhoz
•  vegyszerrel terhelt környezetben is
•  ajtó- és ablaktokok csatlakozásaihoz
•  tükör ragasztásához
•  színesfém profilokhoz
•  kül- és beltérben

Alkalmazási terület: 
Az Univerzális szilikon különösen alkalmas a magas-építésben 
szükséges, tartósan elasztikus fugatömítésekhez, pl. ablak- és 
ajtótokok csatlakozó hézagai, üvegezési és ablakkészítési munkák 
során az illeszkedő felületek lezárása. Horganyzott lemezekkel és 
színesfémekkel végzett munkáknál is felhasználható. Kül- és beltéri 
használatra egyaránt alkalmas.

UNIVERZÁLIS SZILIKON
RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

Cikkszám: K008052xx

Tulajdonságok: 
•  oldószermentes
•  vízhatlan
•  gombásodásgátló adalékot tartalmaz

Termék előnyök: 
•  univerzális alkalmazhatóság
• semleges kémhatású
• időjárásálló



8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500

MŰSZAKI ADATOK:
bedolgozási 
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet 0˚C felett, huzat-
mentes, árnyékos helyen.

kötésidő: 10 perc

kikeményedés: 2-3 mm/nap

hőállóság: -50°C és +120°C között

csomagolás: 
(kiszerelés) 310 ml-es műanyag tubusban

tárolás: 18 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti 
csomagolásban.

kötőanyag: szilikon

cikkszám: K008052xx

színválaszték: 3 színben

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
a szilikonozást megelőző műveletek: Valamennyi nem nedv-
szívó felületet alaposan meg kell tisztítani. 
A hézagok kitöltésére csak a ragasztó és a fugázó teljes száradását 
követően kerülhet sor. Távolítsuk el a hézagokból a habarcs, illetve a 
ragasztóanyag maradékát. Az alapfelület legyen  száraz, tiszta, por- 
és szennyeződésmentes.

Aljzatelőkészítés: Az Univerzális szilikon nem igényel előzetes 
alapozást.

Feldolgozás: A kiömőnyílásnál vágjuk ki a tubust, helyezzük fel a 
fúvókát és a fuga szélességének megfelelően, 45°-ban vágjuk le a 
csúcsát. Tegyük a tubust a kinyomópisztolyba. Ragasszuk le a fuga 
két szélét ragasztószalaggal, majd töltsük ki a fugát szilikonnal. 
Mosogatószerrel benedvesített ujjal vagy fugázó spatulyával simít-
suk el a felületet és távolítsuk el a ragasztószalagot.

Anyagszükséglet: 1 tubus szilikon kb. 12 folyóméter kitöltésére 
elegendő, 5x5 mm-es hézag esetén.

Szerszámok: kinyomópisztoly, ragasztószalag

FONTOS TUDNIVALÓK:
A hézagok kitöltésére csak a ragasztó és a fugázó teljes száradása 
után kerülhet sor.
Feldolgozáskor az anyag, levegő és alapfelület hőmérséklete 
0˚C felett legyen.
Kikeményedés közben óvjuk a felületet a fagytól!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges.  

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Fugázók: Colorin Flex, ProCol, Colorin
Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, Flex M, 
Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok 
és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.


