
SUPER WHITE 10
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ

ME FUNGIBAN® ANTIBACTERIAL PROTECTION

Η SUPER WHITE 10 είναι όξινη σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη 
τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®. Η αντιβακτηριδιακή 
προστασία Fungiban® προσφέρει ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης 
μυκήτων, που λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές εκτεθειμένες 
σε υγρασία.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 Σε πλαστικές φύγιγγες 0,28 Lt 

ΧΡΩΜΑΤΑ
Διαφανές, Λευκό, Καφέ, Γκρι

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Εξαιρετική αντοχής στους μύκητες
- Ικανότητα πρόσφυσης στα υλικά στα οποία εφαρμόζεται
- Ελαστική συμπεριφορά
- Αντοχή στο νερό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Θερμοκρασία Εφαρμογής :                -10oC εώς + 40oC
2. Ταχύτητα ροής (στους 23oC, 3-mm ακροφύσιο, 
     πίεση 0,63 N/mm2 800 ml/min
3. Χρόνος σχηματισμού υμενίου 
(εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες):  20 - 25 min
4. Ταχύτητα πολυμερισμού                     1,0 - 2,0 mm/ημέρα
5. Σκληρότητα SHORE A:                                  182
6. Αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές: -40oC to +120oC
7. Σχετική Λειτουργικής Παραμορφωσιμότητα 25%
8. Επιμύκηνση στο όριο αποκοπής δοκιμίου(DIN 53504) : 550%
9. Τάση σε 100% επιμήκυνση (DIN 53504) : 0,4 N/mm2

10. Τάση στο όριο θραύσης (DIN 53504) : 1,9 N/mm2



ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η SUPER WHITE 10 είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από 
γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη 
(εμφυαλωμένα) κεραμεικά.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, 
νιπτήρες, νεροχύτες, πλακίδια, κ.λ.π), νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε 
οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής. 
Επίσης είναι ιδανικής για κουφωμάτα ή κάσες με αυξημένη υγρασία λόγω 
συμπυκνώσεων υδρατμών. Με φυσιολογικές συνήθειες καθαρισμού η SUPER 
WHITE 10 με αντιβακτηριδιακή προστασία FUNGIBAN®, παραμένει 
αναλλοίωτη χρωματικά (δεν μαυρίζει) ακόμη και μετά από 10 έτη. Εάν 
παρατηρηθεί ανάπτυξη μυκήτων (μούχλα) στην επιφάνεια της SUPER 
WHITE 10 προτού παρέλθει το διάστημα των 10 ετών, επιστρέψτε τη 
συσκευασία και την απόδειξη αγοράς στην ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ και θα 
αποζημιωθείτε για το κόστος απόκτησης του προϊόντος καθώς και για τα 
έξοδα αποστολής του.  Η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση ότι 
πραγματοποείται τακτικός καθαρισμός και απομάκρυνση υπολειμμάτων 
σαπουνιών, καθώς αποτελούν φιλόξενο υπόστρωμα για δευτερογεννή 
ανάπτυξη μυκήτων. Αντίγραφα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από 
ανεξάρτητο μικροβιολογικό εργαστήριο είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
-Δεν συνιστάται για σφράγιση ενυδρείων λόγω του μυκητοκτόνου που περιέχει.
-Δεν βάφεται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΥΣΙΓΓΕΣ
Το υλικό τοποθετείται με τη βοήθεια χειροπίστολου ή αεροπίστολου, αφού 
κοπεί η φύσιγγα στα κατάλληλα σημεία.  Το κλειστό στόμιο της φύσιγγας 
κόβεται στο σημείο που τελειώνουν οι βόλτες.  Βιδώνεται το ακροφύσιο και 
κόβεται (κατά προτίμηση λοξά) στην επιθυμητή διάμετρο ροής του υλικού.  Το 
υλικό πρέπει να εφαρμοσθεί σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες (χωρίς σκόνη, 
λίπη και σωματίδια, κ.τ.λ). Συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας για άριστο 
αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς λάθη. Αμέσως μετά την εφαρμογή διαμορφώστε 
την επιφάνεια της σιλικόνης με τη βοήθεια σπάτουλας ή δάχτυλου. Αφαιρέστε 
προσεχτικά υπολείμματα από προηγούμενα σφραγιστικά σιλικόνης, 
χρησιμοποιώντας το καθαριστικό ζελέ SILICONE REMOVER SR52 μαζί με 
ένα αιχμηρό αντικείμενο.
Περιορισμοί : Το πλάτος της σφράγισης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3-
4 mm, και μεγαλύτερο από 30-40 mm.
Προφυλάξεις : Αποφύγετε τελείως την επαφή με τα μάτια. Σε τέτοια 
περίπτωση ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
Χρόνος Αποθήκευσης : 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε συνθήκες 
αποθήκευσης από 5 OC εώς 25 OC. 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα 
γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως 
αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων 
μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις 
επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το 
προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς 
καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’όσον αυτά 
απαιτούνται.
Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την 
τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 
βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε 
πρόσθετης πληροφορίας.


