
SIEN Προϊόν αφαίρεσης σιλικόνης

OTTO
SilOut

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Θιξοτροπική πάστα
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Ιδιότητες: ▪ Για την απομάκρυνση σκληρυμένων σφραγιστικών και συγκολλητικών σιλικόνης
▪ Αφαίρεση σιλικόνης από ξύλο, τοιχοποιία, στόκο, μπετόν, γυαλί, πορσελάνη, μέταλλα και

πλαστικά
▪ Συμβατό με πολλά διαφορετικά υποστρώματα στις κατασκευές κτιρίων, την τοποθέτηση παραθύρων

και τα μπάνια
▪ Απομακρύνει τη σιλικόνη από τις επιφάνειες μετά την εφαρμογή

Πεδία εφαρμογής: ▪ Αφαίρεση υπολειμμάτων σιλικόνης από αρμούς και λεκιασμένες επιφάνειες

Ειδικές υποδείξεις: Σε απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. μπετόν, σοβά, φυσική πέτρα, ξύλο…) μπορεί να βαθύνει ή να
σκουρύνει το χρώμα του σημείου επεξεργασίας.
Οι γυαλισμένες επιφάνειες φυσικής πέτρας γίνονται ματ και πρέπει να γυαλιστούν ξανά.
Για χρήση σε βαφές και σε όλα τα μη κατονομαζόμενα υποστρώματα να εκτελούνται οπωσδήποτε
δοκιμές
Σε ορισμένα πλαστικά (π.χ. πολυαμίδιο), η υπό επεξεργασία επιφάνεια μπορεί να γίνει ματ και τραχιά.
Τα σύμμεικτα μέταλλα (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.), καθώς και τα γαλβανισμένα και επιχρωμιωμένα
μέταλλα στην υπό επεξεργασία επιφάνεια μπορεί να υποστούν ζημιά.
Ακατάλληλο για ίνες νάιλον (τάπητες/μοκέτες, υφάσματα)
Οι υποδείξεις για τη συμβατότητα του υποστρώματος βασίζονται στην εμπειρία. Λόγω της μεγάλης
ποικιλίας υποστρωμάτων συνιστούμε να εκτελούνται πάντα δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή!

Υποδείξεις επεξεργασίας: Απλώστε μια στρώση OTTO SilOut στην υπό επεξεργασία επιφάνεια. Η στρώση θα πρέπει να είναι στο
2πλάσιο έως 3πλάσιο πάχος (τουλάχιστον 5 mm) του σφραγιστικού σιλικόνης που θέλετε να
αφαιρέσετε.
Χρόνος δράσης
0,5 mm: περ. 5 ώρες
2-3 mm: περ. 24 ώρες
Η ταχύτητα αντίδρασης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες:
- Πάχος της σιλικόνης που πρόκειται να αφαιρεθεί
- Τύπος του συστήματος βουλκανισμού, σύνδεση και ιδιότητες του σφραγιστικού σιλικόνης
1. Σωστός αρμός με κορδόνι πλήρωσης αρμών
2. Το OTTO SilOut θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο εκεί όπου απαιτείται πραγματικά αφαιρετικό
σιλικόνης και από όπου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να αφήσει υπολείμματα. Μέσω ενός
προηγούμενου κορδονιού κλειστής κυψελοειδούς δομής OTTOCORD PE-B2 μπορεί να αποφευχθεί το
OTTO SilOut να φτάσει περιμετρικά των αρμών.
3. Υπολείμματα του αφαιρετικού σιλικόνης μπορούν σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή
4. σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρισμού να διαλύσουν ή να μαλακώσουν το νέο σφραγιστικό.
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Το OTTO SilOut δεν σκληραίνει και παραμένει κατά την εφαρμογή μια μαλακή (θιξοτροπική) πάστα.
Πριν από νέα άρμωση, η διαλυμένη μάζα σιλικόνης και τα υπολείμματα του OTTO SilOut θα πρέπει να
απομακρυνθούν με ένα κατάλληλο εργαλείο (π.χ. σπάτουλα) και στη συνέχεια με ένα βρεγμένο με νερό
πανί. Το υγρό πανί θα πρέπει να το γυρνάτε τακτικά από την άλλη και αν χρειαστεί να το
αντικαταστήσετε, ώστε τα υπολείμματα να απομακρυνθούν και να μην διασκορπίζονται. Μετά το
στέγνωμα θα πρέπει οι οριακές επιφάνειες και οι πλευρές πρόσφυσης να περαστούν με OTTO Cleaner
T πριν τη νέα άρμωση.

Τεχνικά στοιχεία: Ιξώδες στους 23 °C  θιξοτροπικό, σταθερό 
Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 0,9 
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. για φυσίγγιο/σάκο [μήνες] 12 
Θερμοκρασία αποθήκευσης από/έως [°C] 0 / 30 

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό
προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Υποδείξεις εφαρμογής: Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να
εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.
Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Συσκευασία παράδοσης: Φυσίγγιο 300 ml
λευκό SIEN-03-C01

Μονάδα συσκευασίας 20
Τεμάχιο / Παλέτα 1200

Υποδείξεις ασφαλείας: Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Απόρριψη: Υποδείξεις απόρριψης,βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας. 

Εγγύηση για ελαττώματα: Όλα τα στοιχεία σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται στις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και σε εμπειρικές
παρατηρήσεις. Λόγω της ποικιλίας των πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή,
τα στοιχεία αυτά δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να διενεργήσει δοκιμές και
πειράματα κατά περίπτωση. Τα στοιχεία στο φυλλάδιο αυτό και οι επεξηγήσεις της OTTO-CHEMIE όσον
αφορά το φυλλάδιο δεν υποδηλώνουν την παροχή εγγυήσεων. Τυχόν εγγυήσεις θεωρούνται έγκυρες
μόνο εάν διατυπώνονται μέσω ρητής έγγραφης δήλωσης της OTTO-CHEMIE. Τα στοιχεία
καταλληλότητας στο παρόν φύλλο δεδομένων περιλαμβάνουν όλες τις οριστικές ιδιότητες του
παραδιδόμενου προϊόντος. Τυχόν προτάσεις εφαρμογών δεν παρέχουν διασφαλίσεις για την
καταλληλότητα του προϊόντος για το συνιστώμενο σκοπό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος
προσαρμογής του προϊόντος στις τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για ερωτήσεις και τυχόν προβλήματα ειδικών εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή, στην οποία
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας απαιτεί υπηρεσιακή έγκριση, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την
εξασφάλιση της έγκρισης αυτής. Οι προτάσεις μας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να
λαμβάνει υπόψη τυχόν προσβολή δικαιωμάτων τρίτων και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά κατά
περίπτωση. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς όρων συναλλαγών μας, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ευθύνη μας για τυχόν ελλείψεις. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς όρων συναλλαγών μας
στη διεύθυνση http://www.otto-chemie.de/gr/γενικοί-όροι-συναλλαγών
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