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KARTA TECHNICZNA

PENOSIL Premium Motor Sealant 

Silikon do uszczelniania i izolacji części narażonych na działanie wysokich temperatur do +250°C. 
Dobrze przylega do nieporowatych materiałów takich jak szkło, cegły, płytki ceramiczne, emalie, 
glazura i klinkier; do impregnowanego, lakierowanego lub malowanego drewna; tworzyw sztucznych, 
np. epoksydy, poliestry, poliakrylany i laminaty. Pozostaje elastyczny zarówno w niskich jak i wysokich
temperaturach. Elastyczne uszczelnianie ruchomych złączy.
 

Zakres zastosowania 

Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +45°C. Temperatura stosowania uszczelniacza wynosi 
od +20°C do +25°C. Stosowanie w temperaturach niższych niż +5°C, jest możliwe, gdy uszczelniane
powierzchnie są wolne od kondensacji, śniegu i lodu.
Nie stosować do uszczelniania cylindrów silnika lub jego części stale narażonych na działanie 
paliwa. 
Nie stosować w kontakcie z kamieniem naturalnym takim jak marmur, granit oraz z cementem 
włóknistym i zaprawami.
Nie stosować w kontakcie z metalami takimi jak ołów, miedź, mosiądz, cynk czy aluminium z powodu
korozji.
 

Instrukcja stosowania 

Uszczelniana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od luźnych cząstek, takich jak kurz, gruz,
rdza, olej i inne zanieczyszczenia. Nieporowate powierzchnie należy wyczyścić rozpuszczalnikiem i 
bawełnianą szmatką. Resztki rozpuszczalnika należy usunąć przed odparowaniem czystą szmatką.
Odciąć gwintowaną końcówkę kartusza i nakręcić dyszę dozującą. Odciąć końcówkę dyszy według 
potrzeby. Umieścić kartusz wraz z aplikatorem w pistolecie i wypełnić dyszę uszczelniaczem, 
kilkakrotnie naciskając spust pistoletu. Aplikować uszczelniacz poprzez wielokrotne naciskanie 
spustu pistoletu, płynnie przeciągnąć dyszę wzdłuż szczeliny. Podczas wygładzania spoiny własnym
palcem, używać dużo wody z mydłem. 
Narożniki spoin można zabezpieczyć taśmą przed pobrudzeniem, jednak powinno ją się zerwać 
przed utwardzeniem uszczelniacza. Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Podczas 
procesu utwardzania upewnić się, że żadne zanieczyszczenia nie osadzą się na powierzchni i że nie
oddziaływują na nią obciążenia mechaniczne.

Czyszczenie 

Nieutwardzony uszczelniacz można usunąć z rąk i narzędzi za pomocą ściereczek PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie za pomocą 
PENOSIL Premium Silicone Remover. Oczyścić powierzchnię wodą i szmatką.

Dane techniczne
Właściwości                Jednostka    Wartość 

Czas formowania naskórka minuty 10-12 
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DO łączenia i uszczelniania połączeń narażonych na działanie wysokich temperatur. Uszczelnianie 
złączy narażonych na długoterminowe działanie temperatur +250°C (na przykład uszczelnienia 
skrzyni biegów, reduktory i silniki). Na krótki okres czasu odporny nawet do temperatury +275°C.
Nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych. 
 

Warunki stosowania 
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Utwardzanie mm/24 h 3-4 

Gęstość DIN 53 479-B g/cm³ 1,09 

Właściwości utwardzonego uszczelniacza 

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339) % 250 

Twardość (Shore A) ISO 868  25±2 

Ruch w spoinie (ISO 11 600) % ±25 

Odporność termiczna         ˚C -40 do +250

 

Podane wartości zostały zmierzone w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza.  

Kolor
Czerwony.  

Opakowanie  

Kartusze 310ml, 12 sztuk w pudełku.

Przechowywanie 

Środki bezpieczeństwa

Gwarantowany czas przechowywania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli produkt składowany 
był w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C.

Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć 
wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Utwardzony uszczelniacz nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na karcie charakterystyki (SDS).
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