
 

 

 

KARTA TECHNICZNA

PENOSIL Premium +1500 °C Sealant 

Uszczelniacz do zastosowań wysokotemperaturowych, do izolacji i wypełniania szczelin. Szeroki 
zakres zastosowań. Podczas ogrzewania uszczelniacz zmienia kolor na ciemnoszary, staje się bardzo
twardy i odporny na temperatury do +1500°C. Nadaje się do stosowania na kamieniu naturalnym.
 

Zakres zastosowania  

Do izolacji i uszczelniania miejsc wymagających odporności na ciepło. Izolacja złączy i wypełniania 
pęknięć kominów, pieców, kominków i pieców. Przylega do metalu, kamienia, cegły i betonowego 
podłoża. Zachować ostrożność podczas wszelkich kontaktów z metalem z powodu jego możliwych 
ruchów pod wpływem temperatury.
  

Warunki stosowania   

Instrukcja stosowania

Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +40°C. Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, 
luźnych cząstek i oleju. Nieporowate powierzchnie należy wyczyścić rozpuszczalnikiem i bawełnianą 
szmatką. Resztki rozpuszczalnika należy usunąć przed odparowaniem czystą szmatką.
Porowate powierzchnie powinno się wcześniej zwilżyć. Po całkowitym zastygnięciu, podgrzewać 
uszczelniacz do temperatury +250°C, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza, gdy woda 
wyparuje. W wyniku ogrzewania masa zmienia kolor na ciemnoszary i staje się bardzo twarda.
Nie nadaje się do stosowania w ruchmych spoinach oraz w kontakcie z materiałami, które rozszerzają się 
pod wpływem temperatury. Nieogrzana masa nie jest wodoodporny i rozszerza się w spoinie. Nie może 
być malowany.

Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, luźnych cząstek i oleju. Nieporowate powierzchnie należy 
wyczyścić rozpuszczalnikiem i bawełnianą szmatką. Resztki rozpuszczalnika należy usunąć przed 
odparowaniem czystą szmatką. Bardzo porowate powierzchnie należy wcześniej lekko zwilżyć.
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. Wygładzić powierzchnię szczeliny przy pomocy gumowej szpachelki, usunąć nadmiar 
uszczelniacza.
Po całkowitym zastygnięciu, powoli podgrzewać uszczelniacz do temperatury +250°C, aby uniknąć 
powstawania pęcherzyków powietrza, gdy woda wyparuje. W wyniku ogrzewania masa zmienia kolor na 
ciemnoszary i staje się bardzo twarda. 
 

Czyszczenie   

Nieutwardzony uszczelniacz można usunąć za pomocą szmatki zwilżonej wodą lub  ściereczkami 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie.
 

Dane techniczne    

Właściwości       Jednostka                           Wartość 

Czas formowania naskórka minuty 3-4 

Czas utwardzania mm/24 h 1-2 

Gęstość (DIN 53 479-B) g/cm³ 2,04 

Właściwości utwardzonego uszczelniacza   

Twardość (Shore A) (ISO 868)                   przed ogrzaniem 75±5 

Ruch w spoinie (ISO 11 600) % ± 0 

Odporność termiczna po utwardzeniu            ˚C                            do +1500 
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Podane wartości zostały zmierzone w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza.
   

Kolor
Czarny.  
   

Opakowanie   

Kartusze 310ml, 12 sztuk w pudełku.  

Przechowywanie
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.
Podczas transportu temperatura może wynosić do -5°C (krótki okres). 
Nie przechowywać w pobliżu ognia i źródeł ciepła.
  

Środki bezpieczeństwa   

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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