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CARACTERISTICI

• 100% silicon
• Bunå aderen†å în timp 
• Nu se contractå în timp
• Se întårește la umezealå 
• Elastic
• Rezistent la îmbåtrânire și la razele ultraviolete
• Inodor dupå întårire
• Nu se poate vopsi

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit Glass & Aquarium CS 23 se utilizeazå la:
•  Fixarea sticlei la ferestrele cu rame de lemn, metal și 

material plastic
•  Etanșarea unor materiale de construc†ii din sticlå și a 

sticlelor profilate
• Lipirea acvariilor (cu vol. max. 300 l) și a vitrinelor
• Etanșarea fa†adelor din aluminiu și PVC dur

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Suprafe†ele care urmeazå a fi etanșate trebuie så fi
e curå†ate, fårå ruginå, ulei, gråsime sau alte impuritå†i.
Siliconul se poate aplica fårå un strat prealabil de grun
duire pe urmåtoarele suprafe†e: sticlå, lemn cu porii 
închiși låcuit (lac pe bazå de råșinå acrilicå). Siliconul 
pentru sticlå transparentå poate fi aplicat și pe lemn cu 
pori deschiși låcuit.
La utilizarea siliconului pe suprafe†ele de PVC dur este 
necesarå o grunduire prealabilå cu grundul de profun
zime Ceresit CT 17. În cazul lipirii aluminiului eloxat se 
recomandå o testare preliminarå. Betonul și alte suprafe†e 
alcaline, o†elurile superioare, tabla zincatå, trebuie trata
te în prealabil cu grundul de profunzime Ceresit CT 17 și 
se vor face teste preli minare.

MOD DE APLICARE

Se recomandå folosirea pistolului manual sau a celui cu 
aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat es
te necesarå o presiune a aerului de 25 Bar, în func†ie 
de diametrul duzei și de viteza de aplicare. O netezi
re ulterioarå trebuie fåcutå, dacå este cazul, înainte de 

formarea peliculei, adicå în decurs de 1015 minute. 
Pentru netezire se recomandå apå dedurizatå (adaos de 
agent de spålat neutru).

CURÅȚARE

Siliconul proaspåt, neîntårit, se îndepårteazå cu spirt sau 
acetonå. Dupå ce sa întårit, nu mai poate fi dizolvat cu 
nici un solvent.

RECOMANDÅRI

Când se lucreazå în spa†ii închise se va aerisi bine în tim
pul în care produsul se întårește. Banda adezivå se va 
scoate imediat dupå netezirea masei pentru a evita dete
riorarea peliculei care se formeazå.
La dimensionarea rosturilor se recomandå urmåtoarele 
valori minime, respectiv maxime:
• Lå†imea rosturilor: în general 525 mm
• Fixarea sticlei în ramå: lå†ime minimå 3 mm
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•  Dacå lungimea muchiilor este de 3 m, adâncimea ros 
turilor trebuie så fie de minim 5 mm. Orientativ, adân
cimea rostului trebuie så fie egalå cu jumåtate din 
lå†imea lui.

La întårirea siliconului se degajå acid acetic, care poa
te ataca metale cum ar fi zincul, plumbul, fierul, cuprul, 
precum și aliajele lor. Ele trebuie protejate corespunzåtor 
contra coroziunii, înainte de aplicarea siliconului. Aceastå 
fișå a fost elaboratå conform nivelului actual al tehnicii și 
al experien†ei noastre. Indica†ii de securitate:
În timpul întåririi se degajå acid acetic, care dupå o 
ac†iune îndelungatå iritå ochii, mucoasele și pielea. 
Încåperile se vor aerisi în timpul lucrului.
A nu se låsa la îndemâna copiilor. În caz de înghi†ire, a 
se consulta imediat medicul și a i se aråta ambalajul (re
cipientul) sau eticheta. A se utiliza numai în locuri bine 
ventilate. A se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de 
contact cu pielea spåla†i cu multå apå și cu såpun. Trata†i 
pielea afectatå cu o cremå regeneratoare. În cazul con
tactului cu ochii, spåla†i imediat cu multå apå. Dacå este 
necesar solicita†i îngrijire medicalå.

DEPOZITARE

Ceresit Glass & Aquarium CS 23 se va påstra în locuri 
råcoroase și uscate. Temperatura optimå de depozitare 
este între +10°C pânå la +20°C. Termen de valabilitate 
18 luni de la data înscriså pe flacon.

CULORI

Alb, negru și transparent

AMBALARE

Cartuș de 280 ml

DATE TEHNICE

Materia primå:  silicon

Sistemul de întårire:   acid, se reticuleazå cu de
gajare de acid acetic

Duritate:  SHORE A: >25 

Greutate specificå:  cca. 1,03 g/ml 

Temperatura de aplicare:  de la +5°C pânå la +40°C

Modulul de elasticitate:  0,62 MPa

Formarea peliculei:  cca. 20 min. (23°C/RH 
50%)

Timp de întårire 1 zi:  1,5 mm

Timp de întårire 3 zile:  4 mm

Rezisten†å la întindere:  2,3 MPa

Alungire la rupere:  530%

Consum orientativ:

Dimensionare: ml  Metru liniar

3 X 5 mm  15  20

6 X 6 mm  36  8

10 X 10 mm  100  3

20 X 10 mm  200  1,5

 
Produsul este agrementat tehnic la ICECON București: 
AT 01604/11062010


