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MOMENT Silicotec Repair Silicone 
white 
Väga hea hallituskindlusega hõlpsasti kasutatav 
silikoonhermeetik 

 
OMADUSED 
 
MOMENT Silicotec Repair Silicone on sanitaarruumides kasutamiseks mõeldud väga 
hea hallituskindlusega veepõhine ühekomponentne kasutusvalmis silikoonhermeetik, 
mis tahkub toatemperatuuril, moodustades elastse ja vastupidava silikoontihendi.  
MOMENT Silicotec Repair Silicone on uue põlvkonna silikoon, mis sisaldab 
kolmekordset hallitusevastast kaitsesüsteemi: 
 1, kaitse: tõrjub pinnal olevaid hallituseeoseid 
 2. kaitse: peatab hermeetikul hallituse kasvamise 
 3. kaitse: väldib hallituseeoste tekkimist. 
 
 väga hea hallitusekindlus - 5-aastane garantii 
 kolmekordne kaitsesüsteem kauakestva hallitusekindluse saavutamiseks 
 pealekandmisel lõhnatu 
 väljaõppimata kasutaja jaoks hõlpsasti kasutatav; lihtsalt korrigeeritav; värske hermeetiku saab ära 

veega 
 tööriistad ja käed saab puhtaks veega 
 tahkumata hermeetikuga määrdunud kohad saab puhtaks vette kastetud kuiva lapi või käsnaga 
 sobib vertikaal-, horisontaal- ja kolmnurksete vuukide jaoks 
 väga hea krundita nake mitmesuguste ehituspindadega nagu keraamilised plaadid, emailvärv, klaas, 

puit, anodeeritud alumiinium jne 
 
 
KASUTUSVALDKOND 
 
MOMENT Silicotec Repair Silicone soovitatatakse: 
 vuukide tihendamiseks vannitubades, duši-, tualett- ja pesuruumides ning köökides 
 sanitaarseadmete ja keraamiliste plaatide vaheliste ühendusvuukide tihendamiseks (põrandal, seintel 

ja lagedes) 
 valamute ja tööpindade vuukide tihendamiseks 
 kahjustatud silikoonvuukide parandamiseks - MOMENT Silicotec Repair Silicone-ga võib katta 

olemasolevad silikoontihendid 
 
 
STANDARDID 
 
 vastab ISO 846-B nõuetele  mikrobioloogiline kasv: tase 0 
 vastab EN 15651-3 (CE märgistuse) nõuetele klass XS1, toote tüüp S: hermeetik sanitaarruumide 

vuukide jaoks 
 EN 15301-1  tuletundlikkus: klass F 

    Tehniline andmeleht 
                        01.2018 
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KASUTUSJUHISED 
 
Vuugi ehitus: 
Vuugi laius peab vastama hermeetiku liikumisvõimele. Nelinurksete sanitaarvuukide sügavus peab olema 
vähemalt 5 mm. Üldiselt peab laiuse ja sügavuse suhe olema 2:1. Kolmnurksete vuukide puhul peavad 
mõlemad kontaktpinnad olema vähemalt 6 mm laiused. 
 
Vuugi ettevalmistamine: 
Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad ning vabad õlist, rasvast, tolmust ja lahtistest 
osakestest. Vajadusel eemaldage täielikult vana hermeetiku ja muu materjali jäägid (silikoonijääkide puhul: 
toode nakkub üldiselt silikoonijääkidega). Rasva eemaldamiseks võib kasutada sobivat puhastusvahendit. 
Pärast vuugi ja aluspinna ettevalmistamist paigaldage ettenähtud sügavusselt vuuginöör (suletud 
pooridega, PE-vahust) ja kruntige vajadusel. Korraliku välimusega vuukide saamiseks soovitame katta 
vuugi servad sobiva teibiga. 
 
Pealekandmine: 

1. Keerake turvakinnitus katki ja võtke otsikuga kork ära. 
2. Keerake otsikut 90°. 
3. Vajutage õrnalt päästikut ja kandke hermeetik ühele pinnale. 
4. Töö lõpetamisel pange kork tagasi peale. 

 
 
Töötlemine: 
Korraliku nakke saavutamiseks tuleb hermeetik vahetult pärast pealekandmist tugevasti vastu vuugi külgi 
suruda. Seda võib teha kuiva või märja (mitte seebiveega niisutatud) pahtlilabida või sõrmega enne pinnale 
kelme moodustumist. Liigse tahkumata hermeetiku saab ära veega. Vajadusel saab kelme moodustumist 
aeglustada vuugile ettevaatkult veidi vett pritsides. 
Eemaldage teip enne hermeetikule kelme moodustumist ja siluge hermeetiku pind. 
 
Enne veepritsmetega (dušiga) kokkupuutumist tuleks tootel lasta vähemalt 6 tundi kuivada. Esimese 24 
tunni jooksul vältige kokkupuudet puhastusvahenditega. 
 
 
TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE 
Tahkumata hermeetik tuleb ära veega. Puhastage tööriistad ja pealekandmisvarustus kohe pärast 
pealekandmist veega ära. Tahkunud hermeetik ei lahustu lahustites ja tuleb ära vaid mehhaaniliselt. 
 
Märkused pealekandmise kohta/piirangud 
Tegemist on veepõhise tootega, mida ei tohi kasutada, kui 24 tunni jooksul on oodata temperatuuri alla nulli 
langemist. 
 
Toote mehhaanilised ja nakkeomadused kujunevad välja mitme nädala jooksul pärast pealekandmist. Parim 
tulemus saavutatakse umbes ühe kuu jooksul ärast pealekandmist. 
 
Toode pole ülevärvitav. Värvitud pinnaga kokkupuute korral (eriti alküüdvaikvärvide puhul) soovitatakse 
kokkusobivust eelnevalt katsetada. 
 
Kasutage pinna silumiseks puhast vett. sest seebivesi võib mõjutada tahkumist ja põhjustada värvimuutust. 
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Ärge kasutage MOMENT Silicotec Repair Silicone klaasihermeetikuna, bituumenpindadel ega 
ehitusmaterjalidel, mis eraldavad õlisid, plastifikaatoreid või lahusteid, mis võivad hermeetikut mõjutada. 
 
Kemikaalide või kõrge temperatuuriga kokkupuude võib põhjustada värvimuutust, kuid see ei mõjuta 
tavaliselt negatiivselt toote tehnilisi parameetreid ega vastupidavust. 
 
Ei sobi veesurvega või püsivalt vee all olevate vuukide jaoks, nt basseinidesse ega akvaariumidesse. 
 
Toodet ei tohi kasutada peeglite liimimiseks ega looduskividega. 
 
Toodet ei tohi kasutada toiduainetega kokkupuute puhul. 
 
 
TEHNILISED ANDMED 
 

Tahkumata toode 

Alus silikoonemulsioon 

Lõhn neutraalne 

Pealekandmistemperatuur +5 °C kuni +40 °C (aluspind ja õhk) 

Konsistents tiksotroopne pasta 

Tihedus  1,35 g/ml (ISO 2811-1) 

Voolamiskindlus  0 mm (ISO 7390) 

Kelme moodustumise aeg  30 minutit (23°C, 50% r.h.) 

Tahkumiskiirus  1,5 mm/24 tunniga (23°C, 50% r.h., 20x10 mm riba) 

Tahkunud toode 

Lõhn lõhnatu 

Shore A kõvadus  20 (ISO 868) 

100% moodul  0,25 N/mm2 (ISO 8339-A) 

Tõmbetugevus  0,35 N/mm2 (ISO 8339-A) 

Pikenemine murdumisel  400 % (ISO 8339-A) 

Elastne taastumine  80 % (ISO 7389-B) 

Liikumisvõime 25 %  

Temperatuurikindlus -50ºC kuni 120ºC  

 
 
PIIRANGUD 
 
Pinnad 
Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad ning vabad õlist, rasvast, tolmust ja lahtistest 
osakestest. Toode sobib paljude ehitusmaterjalide jaoks nagu keraamilised plaadid, emailvärv, klaas, puit, 
anodeeritud alumiinium jne. Ei nakku PE, PP, PTFE (Tefloni) ega PMMA-ga (nt akrüülvannid). Tundmatu 
materjali või kriitilise rakenduse puhul soovitatakse teha katsetus või pöörduda meie tehnilise teenistuse 
poole. 
 
Hoidmine 
Avamata originaalnõudes kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas temperatuuril +2°C kuni 
+30°C säilib toode 12 kuud tootmiskuupäevast. 
 
Kemikaalikindlus 
Vastupidav veele, mereveele, lahjendatud alustele ja hapetele, tsementmördile ja vees lahustunud 
puhastusvahenditele. Toodet ei soovitata püsiva kemikaalidega kokkupuute puhul. 
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Halb vastupidavus aromaatsetele lahustitele, orgaanilistele hapetele, kontsentreeritud alustele ja hapetele 
ning kloreeritud süsivesinikele. 
Muude kemikaalide korral pöörduge meie tehnilise teenistuse poole. 
 
Pakend: 200 ml 
 
Värvus 
valge 
 
 
TERVISHOID JA OHUTUS 
 
Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ  
Sõbra 43,  
Tartu 50106, Eesti 
Telefon: (+372) 7305 800 
Internet: www.moment-liimid.ee 

 

"Käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise alased soovitused põhinevad meie 
teadmistel ja kogemusel toote kohta käesoleva tehnilise andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Kuna toote 
kasutusviisid ning töö- ja kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Henkel toote 
sobivuse, teile vajalike tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks sobivuse ega kasutusviisi ja tulemuste eest. 
Soovitame tungivalt viia toote sobivuse kindlaksmääramiseks läbi eelnevad katsetused. 
 
Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud antud toote kohta esitatud teabe või muude kirjalike 
või suuliste soovituste eest on välistatud, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, tegemist on 
surmajuhtumi, kehavigastusega või muu tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva juhtumiga." 

http://www.moment-liimid.ee/

