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 Bostik Aquarium 

 Силикон за аквариуми 
 
 
Описание на продукта: 
Bostik Aquarium е полисилоксан базиран, ацетатен силикон, който се втвърдява с въздуха. 

 
Области на приложение: 
- Bostik Aquarium може да се използва при монтаж и инсталация на стъкло, в дисплеи и т.н. 

- При и производство на всички видове аквариуми; 

 
Свойства: 
- Безвредни за рибите; ` 

- Без разтворители; 

- Готов за употреба, едно-компонент изолационен материал; 

- Неговата незначителни миризма изчезва след изсъхване; 

- Не съдържа материали, които са токсични и вредни за човешкото здраве; 

- Постоянно еластичен; 

- Устойчив на стареене, атмосферни условия и UV лъчи  

- Устойчив на абразия; 

- Не се влияе от атмосферните условия приблизително един час след прилагането (при 20°C); 

- Към изсъхналите повърхности не се задържат други материали; 

- Не може да се боядисва; 

- Устойчив на вода с препарат и разредени киселини; 

 
Технически данни: 
 

Цвят Прозрачен, бял 

Якост на опън (MPa) ≥2,0 

Удължение @ скъсване (DIN 53504) ≥450 

Модул @ 100% удължение (MPa) ≥0,35 

Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°С / 50% rF) ~ 25 

Плътност (гр/см3) 1,00 ±0,02 

Съотношението на разширение на фугата (%) ~ 25 

Време за обрзуване на коричка  ~ 15 мин 

Скорост на съхнене (+23°C / 50% r.F.) ~ 3 мм / 24 часа 

Загуба на обем (DIN 52451-PY) < -3% 

Устойчивост на топлина  между -40°C и +80°C 

Температура на околната среда при приложение между +5°C и +40°C 

 
Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° С и относителна влажност от 50%. 

 
Подготовка на основата : 
-  Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат здрави, стабилничисти, сухи и без омасляване, и и 
да са без прах.  
-  Двете страни на приложението могат да бъдат облепени с лента, за да се получи гладко пълнене. 
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Приложение: 
-  Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността и  капачката (човката) се фиксира 

към пълнителя чрез навиване.  
-  Фугите се запълват без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.  
-   Повърхността на приложението във фуги или връзки трябва да бъде изравнена с влажна шпатула 
или с ръка веднага.  
-  Ограничителната лента (тиксо) трябва да бъде премахната веднага след това.  
-  Да не се прилага на открито и в дъждовно време. 

-  Отворени пълнители трябва да се употребят възможно най-бързо.  
 

Почистване след прилагането: 
- Замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален 
терпентин, спирт или алкохол в рамките на 10 минути.  
-  Почиства се само механично след изсъхване. 
 
Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с приложението. 
 
Опаковка: 
В 310 мл пластмасов флакон(картуш) / 25 бр в една кутия 
 
Съхранение: 
-  Трябва да бъда защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия. 
-  Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между +10°C и + 25°C. 
-  Отворените продукти трябва да се консумират веднага. 
-  Максимум 8 кутии са подредени една върху друга. 
-  Срокът на годност е 18 месеца при посочените по-горе условия за съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 
 


