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Teknik Bilgi:

Ürün: 
Silirub NO5 yüksek kaliteli, ISO 11600 F25LM ve 
G25LM standartlarına denk SNJF ( Fransa ) 
standartlarına sahip ,bir çok yüzeye mükemmel 
yapışma özelliğine sahip,PVC ve Aluminyum 
doğrama,pencere duvar birleşme derzleri,giydirme 
cephe uygulamalarında ideal bir Notr silikondur.

Özellikler: 
- Çok kolay uygulanır
- Rengi solmaz, ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır
- Kürlendikten sonra dahi esnek kalır
- Geniş bir renk kartelası mevcuttur
- Bir çok malzeme üzerinde mükemmel yapışma 

sağlar
- Düşük modüllüdür
- Kokusuzdur
- Tüm hava koşullarına karşı yüksek dayanıma 

sahiptir.

Uygulama alanları: 
- Yapı ve inşaat derzlerinde
- Cam işlerinde en üst kat izolasyonda
- İşlenmiş ahşap ve cam arasındaki izolasyonda
- PVC ve cam arasındaki izolasyonda

Paketleme:
Renk: 
Siyah,Beyaz,Şeffaf,Gri,Alm.Gri,Kahverengi,Bej,
Altınmeşe,Bronz

Paket: 300 ml kartuş, 

Raf ömrü:
Açılmamış paketlerde, serin ve 
kuru ortamda, +5 °C ile +25 °C 
arasında 12 ay.

Yüzeyler: 
Yüzey türü: Bütün genel yapı 
yüzeyleri
Yüzey durumu: temiz, kuru, toz 
ve yağlardan arındırılmış
Hazırlık: gözenekli yüzeylerde 
Primer 150 önerilir. Gözeneksiz 

yüzeylerde astar gerektirmez ancak yapışmayı 
arttırmak için yüzey aktivatörü önerilir.
Uygulama öncesinde uyum testi önerilir

Derz Ölçüleri:
Minimum genişlik: 5mm
Maksimum genişlik: 30mm 
Minimum derinlik: 5mm
Önerilen ölçüler: 2 x derinlik = genişlik

Uygulama :
Metod: macun tabancası
Uygulama ısısı: +5 °C ile +35 °C arası
Temizleme: hemen sentetik solvent ile
Onarım/yenileme: Silirub NO5 ile
Bitirme: kabuk oluşumundan önce sabunlu su ile

Sağlık ve güvenlik önerileri:
Genel endüstriyel hijyen uygulayınız

Notlar:
- Kimyasal olarak tamamen nötr (pH=7)
Doğal taş arasındaki derzler için tavsiye edilmez.Bu 
uygulamalar için kullanım Silirub MA
Çift Cam veya PVB film uygulmalarında önerilmez.

Notlar: Bu yönlendirmeler tarafımızca yapılmış testlere ve deneyimlerimize dayanılarak iyi  niyet içerisinde hazırlanmıştır.  Kontrolümüz dışında uygulamalar  
sırasında kullanılan pek çok yüzey ve metod olduğundan, uygulamaların sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu tutulamayız. Uygulamalardan önce uyum testleri  
yapılmasını önermekteyiz.
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Baz Polisiloksan
Yoğunluk Macun
Kürlenme sistemi Nemli kürlenme
Kabuk oluşumu Yaklaşık 10 dkk. (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı 2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
Shore A sertlik 22, +/-5
Ağırlık 1,25 g/ml 
Isı dayanıklılığı -60°C ile +180°C
Gerigelme kapasitesi >%90
Maksimum hareketlilik +/-%25
Elastikiyet modülü (%100) 0.38N/mm2 (DIN 53504)
Gerilme mukavemeti 1,30N/mm2 (DIN 53504)
Kopma noktasında uzama %600 (DIN 53504)
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Notlar: Bu yönlendirmeler tarafımızca yapılmış testlere ve deneyimlerimize dayanılarak iyi  niyet içerisinde hazırlanmıştır.  Kontrolümüz dışında uygulamalar  
sırasında kullanılan pek çok yüzey ve metod olduğundan, uygulamaların sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu tutulamayız. Uygulamalardan önce uyum testleri  
yapılmasını önermekteyiz.
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