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WeatherSeal 
Фасаден силиконов уплътнител 
 
 
Описание на продукта: 
Bostik WeatherSeal е alcoxy-базиран силикон, който е специално предназначен за запечатване и 
уплътнение на вън (фасади) и с неговите неутрални характеристики е подходящ за комплексно 
използване - външно и вътрешно. 
 
Области на приложение: 
-  Във всички видове фасадни приложения; 
-  Запълване и уплътнение на алуминий и остъклени фасади. 
 
Характеристики: 
-  Готов за употреба, еднокомпонентен уплътнителен материал; 
-  Не съдържа материали, които са токсични и вредни за човешкото здраве; 
-  Без разтворители; 
-  Постоянно еластичен; 
-  Устойчив на стареене, атмосферни условия и UV лъчи; 
-  Не се влияе от атмосферните условия приблизително един час след прилагането (при 20°C); 
-  Други материали не задържат върху изсъхналата му повърхност; 
-  Не задържа боя. 
 
 
Технически данни: 
 

Цвят Сив , бял, черен 

Тип  силикон 

Якост на натиск MPa (DIN 53504) ≥ 1,3 

Еластичност % (DIN 53504) ≥ 800 

Плътност (г/cm3) 1,5 ± 0,05 

Якостни характеристики (EN ISO 8339) -Secant Modulus (MPa) ≤0,4 (23°C) 
-Разтягане при скъсване (%) ≤0,36 (-
20°C) Способност за движение на фугата (%) ± 25 

Повърхностно втвърдяване (мин) ~ 12 

Втвърдяване - продължителност (mm/ден) ~ 2,5 мм 

Resistance to flow 3 мм 

Твърдост по Shore А (EN ISO 868) ~ 30 

Elastic Recovery (EN ISO 7389) (%) >70% 

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

Устойчивост между -50°C и +180°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 чисти, сухи, обезмаслени и без прах.  
-  Всички повърхности трябва да бъдат без превантивни чужди вещества, остатъци и отпадъци.  
-  И двете страни на фугата трябва да бъдат облепвани, за да се получи гладко запълване. 
-  Препоръчително е да се използва грунд по повърхността за обработка, за да се подобри 

сцеплението. Специално за порестите повърхности се изисква праймер, изборът на подходящ 
праймер е важно. 
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Приложение: 
-  Преди прилагането на уплътнител за оптимална работа проверете ширината на фугата - трябва 
да бъде в съответствие с DIN 18540 и съотношението ширина/дълбочина от 2:1, трябва да е спазено.  
-  Върхът (капачката) на флакона се изрязват по ширината на повърхността, след което човката се 
поставя и зарязва под подходяш ъгъл, и се фиксират в пистолета.   
-  Фугите се запълват без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.  
-  След като фугите се запънят със силикона, повърхността трябва да бъде изравнена с влажна 
шпатула или с ръка веднага.  
-  Ограничителната лента(тиксо) трябва да бъде премахната веднага след това. 
-  Не прилагайте в дъждовно време.  
-  Отворени флакони(картуш) трябва да се консумират възможно най-бързо. 
 
Почистване след прилагането: 
-  Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален 
терпентин или алкохол в рамките на 10 минути.  
-  Почиства се само механично след изсъхване. 
 
Покритие: 
Разхода  варира в съответствие с размерите на фугата. 

Ширина на 
фугите (мм) 

Дълбочина на 
фугите (мм) 

Дължина на фугите (м) 
310 мл флакон 

5 5 ~ 12 
10 6 ~ 5 
20 10 ~ 1,5 

 
Опаковка: 
 300 мл картуш / 12 бр в една кутия 
 300 мл 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 4 кутии са подредени един върху друг. 
-  Срок на годност е 12 месеца за картуш 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“. 
 


