
TECHNICKÝ LIST 
Perdix 336 Sanitární silikon - bílý

Charakteristika výrobku 

Perdix 336 Sanitární silikon je jednosložkový neutrální silikonový tmel s obsahem oximu. Má vyni-
kají přilnavost ke sklu, keramice, kovům, oceli, hliníku, zdivu, betonu, většině plastů. Neobsahuje 
rozpouštědla.
Pouze pro profesionální použití.

Použití 

Je vhodný k lepení a utěsňování spár v koupelnách, sanitárních obkladech, sprchových koutech, 
umyvadlech a kuchyních, není vhodný pro akvária. Je vhodný také je tmelení dveřních a okenních 
připojovacích spár, upevňuje zrcadla, PVC spojovací komponenty.

Vlastnosti 

Je vysoce elastický, odolný vlhku, UV záření a teplotním extrémům. Nezpůsobuje korozi kovů a 
jednoduše se nanáší.
 
Technické údaje 

BALENÍ:  kartuše 280 ml, salám 600 ml 
BÁZE:    oxim silikon, neutrál
BARVA:   bílá
DOBA ZPRACOVÁNÍ:  cca 13 min
VULKANIZACE:  2,3 mm /18 hod 
TAŽNOST:   >200% 
APLIKAČNÍ TEPLOTA:  +5 °C až +40 °C 
TEPELNÁ ODOLNOST: -50 °C až +150 °C
DOBA SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců 
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Bezpečnost 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasa-
zeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na 
ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. 

Obsahuje butan-2-on-[O,O‘,O‘‘-(methylsilylidin) trioxim] butanonoxim, N-(3-(trimethoxysilyl) propyl) 
ethylenediamin. 
 
Skladování 
 
Skladujte na suchém a dobře větraném místě při teplotě +5 °C až +25 °C v originálních neotevře-
ných obalech. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.
 
Likvidace odpadu 
 
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k 
odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této 
činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energe-
ticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné 
obaly je možné předat k recyklaci.
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