
 

 

                    Tehnilise teabe leht 
 

 

SILIRUB PRO N 

Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad 
meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest 
kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav 
läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata. 
______________________________________________________________________________________________ 

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium 
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Tehnilised andmed:

Alus  1-K-polüsiloksaan (oksiim) 

Konsistents  Tugev pasta 

Kõvenemine  Polümerisatsioon õhuniiskuse tõttu 
toatemperatuuril 

Kile tekkimine (*)  Ca 7 minutit 

Kõvenemismiskiirus (*)  Ca 2 mm esimese 24 tunni jooksul 

Tugevus Shore A (DIN 53505)  25 ± 5 

Tihedus (DIN 53479)  1,03 g/ml 

Vastupidav temperatuuride vahemikule  -60ºC kuni +180ºC 

Elastsus (ISO 7389-B)  >90% 

Maksimaalne lubatud deformatsioon 
(DIN EN ISO 11 600) 

25% 

Elastsusmoodul 100% (DIN EN ISO 8339)  0,3 N/mm² 

Tõmbetugevus (DIN 53504)  1,3 N/mm² 

Venivus katkemiseni (DIN 53504)  800% 

Ehitusmaterjali klass (DIN 4102 osa 4)  B 2 (tavaliselt tuleohtlik) 

* Andmed kehtivad täielikult kõvenenud toote korral. (*) Mõõdetud standardi DIN EN ISO 291 järgsel standardkliimal 23°C/50% suhteline 

õhuniiskus. Need näitajad võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus ja substraadi liik. 
 

Toote kirjeldus: 
SILIRUB PRO N on oksiimidel põhinev 
neutraalne ühekomponentne 
silikoonhermeetik, püsivalt elastne. 
 
Toote omadused: 

 väga hea töödeldavus 

 kontrollitud standardi DIN 18545-2 - E järgi 

 väga hea värvikindlus, ilmastiku- ja UV-
kindlus 

 ei muutu rabedaks, ei teki mikropragusid 

 hea nakkuvus paljudel aluspindadel, nagu 
nt töödeldud puit, jäik PVC, anodeeritud 
alumiinium, metall, klaas,… 

 kõvenemise järel püsivalt elastne 

 saadaval paljudes toonides ja pakendites 

 korrosioonikindel 

 värvid vastavalt standardi DIN 52452-A1 
järgi (ei ole värvitav) 

 
Kasutamine: 

 ehitus- ja konstruktsioonivuugid 

 müüritise ja ukse- või aknaraamide 
vaheliste ühendusvuukide püsivaks, 
veeauru läbilaskvaks väliseks 
tihendamiseks (SOUDAL WINDOW 
SYSTEM´i osa) 

 klaasi/raami-tihend töödeldud puidu, 
anodeeritud alumiiniumi ja jäiga PVC-ga 
ühendamisel 

 sanitaarruumide ja köökide vuugid 

 ventilatsioonisüsteemide vuukide 
tihendamine 

 külmkambrite ja konteinerite tihendamine 

 kraanikausside ja seina vahelised 
ühendusvuugid 

 klaaspindadega külgnevate elementide 
otsavuukide tihendamine 
(ilmastikukindlaks) (soovitav eelnev katse) 

 polükarbonaat- ja 
polüakrülaatkonstruktsioonide 
tihendamine 

 ühendusprofiilide ja ääreliistude 
tihendamine 

 erinevatel katuse, terrassi ja sisseviikude 
töödel (nt kaminaühenduste ja 
ventilatsioonikanalite, antennide, 
valguskuplite läbiviikude tihendamine) 

 
Tarne: 
Värvus: antratsiit, hele betoonhall, pruun, 
tamm, hall, helepruun, savipruun, helehall, 
Manhattan, keskmine hall, šokolaadipruun, 
must, tolmuhall, läbipaistev, valge. Teised 
toonid tellimisel. 
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Multibond MS 35 

Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad 
meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest 
kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav 
läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata. 
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Pakend: 
310 ml padrun (15 karbis) 
400 ml vorst (25 karbis) 
600 ml vorst (12 karbis) 
20 l ämber (tellimusest sõltuvalt) 
200 l vaat (tellimusest sõltuvalt) 
 
Säilivus: 
18 kuud (vaat/ämber = 6 kuud) alates 
tootmiskuupäevast suletud nõus jahedas 
(+5ºC kuni +25ºC) ja kuivas kohas. 
Sulgege avatud nõu korralikult ja kasutage 
lühikese aja jooksul ära. 
 
Aluspinnad: 
Kõik tavapärased ehitusaluspinnad (välja 
arvatud PE, PP ja PTFE). Vältige otsest 
kokkupuudet bituumenit, tõrva või 
pehmendajaid sisaldavate materjalidega nagu 
nt EPDM, APTK, kloropreenkautšuk 
(neopreen), butüül, kaitsevärvide ja 
vahutoodetega, kuna tagajärjeks võib olla 
kokkusobimatus nagu värvuse muutumine või 
nakkuvuse vähenemine. 
Kontaktpinnad peavad olema stabiilsed, 
puhtad, kuivad, tolmu- ja rasvavabad. 
SILIRUB PRO N ei ole soovitav kasutada 
marmori ja teiste looduslike kivide vuukimisel, 
kuna nende puhul võib olla probleeme 
nakkuvusega ja/või värvus võib muutuda. 
Selleks soovitame teha eelnevalt iga 
konkreetsel juhul sobivuskatsed või kasutada 
toodet SILIRUB+ S8800. 
Eeltöötlus: poorseid aluspindasid töödelge 
krundiga PRIMER 150. Kõikidel siledatel 
pindadel (välja arvatud klaas) soovitame 
eelpuhastamist tootega pinnaaktivaator 
(SURFACE ACTIVATOR), rasvatustamist ja 
aktiveerimist. 
Soovitav on teha igal aluspinnal esmalt 
nakkuvus- ja sobivuskatse. 
 
Töötlemine: 
Paigaldusmeetod: käsi- või pneumaatiline 
püstol. Kasutamistemperatuur: 
+5°C kuni +40°C (keskkonna temperatuur) 
+5ºC kuni +35ºC (kontaktpindade temperatuur) 

Puhastamine: kas puhastiga SURFACE 
CLEANER, SWIPEX lappidega või lahustiga 
enne kõvastumist; pärast kõvastumist 
mehhaaniliselt eemaldatav. 
Silumine: tootega SOUDAL GLÄTTMITTEL või 
seebilahusega enne kile tekkimist. 
Parandamisvõimalus: tootega SILIRUB PRO 
N. 
 
Vuugi mõõdud: 
Minimaalne laius: liimimiseks: 2 mm 
tihendamiseks: 5 mm 
Maksimaalne laius: liimimiseks: 10 mm 
tihendamiseks: 30 mm 
Minimaalne sügavus: liimimiseks: 2 mm 
tihendamiseks: 5 mm 
Soovitus: 
Vuugi laius = 2 x vuugi sügavus (> 6 mm laius) 
Vuugi laius = 1 x vuugi sügavus (< 6 mm laius) 
 
Ohutusalased soovitused: 
Järgige tavapärast tööhügieeni. 
Täiendavat infot toote ohutuse ja käsitsemise 
kohta leiate müügimaterjalidest. 
 
Märkused: 
Klaasi/raami ühenduse tihendamisel ja 
ilmastikukindlaks muutmisel tuleb tagada 
süsteemis kasutatavate materjalidega sobivus. 
SILIRUB PRO N ei sobi liimitud 
täisklaasfassaadidele. SILIRUB PRO N ei 
kahjusta bituumenit. Kuid nt bituumenpapist 
tuleneva bituumeni aurustumise tõttu võib 
silikoon värvuda pruunikaks. Kuna silikoon 
laseb gaase läbi, difundeeruvad bituumeni 
madala keemistemperatuuriga osakesed läbi 
silikooni ja ladestuvad pruunikana silikooni 
pealispinnale. See ei mõjuta silikooni elastseid 
omadusi. 
Tegemist on ainult optilise muutusega. 
 
Standardid ja load: 
- vastab standardile DIN 18545, osa 2 E 
(katsearuanne 220005579 – MPA, Dortmund) 
- konstruktsioonikatse kooskõlas Ift-suunisega 
MO-01/1 (katsearuanne 10532389/1 –Ift, 
Rosenheim) 


