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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  GGAASSKKEETT    
ввииссооккооттееммппееррааттуурреенн  ееддннооккооммппооннееннттеенн  ссииллииккоонн                                                                                                                                                                                                                  
ннаа  ааццееттааттааннаа  оосснноовваа  ззаа  ууппллъъттннееннииее  ннаа  вврръъззккии  ппооддллоожжееннии                                                
ннаа  ннииссккии  ((ддоо  --4400°°СС))  ии  ввииссооккии  ттееммппееррааттууррии  ((ддоо  ++330000°°СС))  
  
  

Предназначение 
 
ТЕРАФЛЕКС® GASKET е ацетатен многоцелеви силикон, 
който устойчив на високи температури и запазва 
еластичността си при постоянна температура до 250°C, а 
за кратко време и до 300°C. Продуктът е еластичен и при 
ниски температури до -40°C. Предназначен е за 
уплътняване и лепене на елементи, изложени на високи 
или ниски температури (печки, централно отопление, 
климатици, плочи за фурни, както и автомобилни части 
като ауспуси, скоростни кутии и т.н.). Образува трайна, 
плътна и еластична маса с отлично сцепление към 
различни материали и повърхности (стъкло, керамика, 
алуминиеви материали, чисти метални повърхности, 
стъкло, повечето видове дървесина, силиконова смола, 
вулканизирал силиконов каучук, керамика, естествени и 
синтетични влакна, както и множество боядисани и 
пластмасови основи).  

Подходящ е за трайно и ефективно уплътняване на 
температурно натоварени фуги (между метални части, в 
помпи и двигатели, в отоплително-вентилационни системи 
и кухненско оборудване и др.) в множество индустриални 
приложения. Силно устойчив е на замърсявания, процеси 
на стареене и на влиянието на химически реагенти. Подходящ е за външна и вътрешна употреба и 
е устойчив е на UV-лъчи, сняг и други атмосферни влияния (дъжд, сняг, екстремни температури).  

Силиконът е трайно еластичен и запазва еластичността си по време на целия период на употреба. 
Втвърдява се без свиване и образува идеално гладка повърхност. Не може да се използва при 
връзки, които са в постоянен контакт с гориво. 

 
 

 

ССввооййссттвваа  

не се стича  устойчив на химични реагенти и гореща вода 

отлично прилепва към различни материали устойчив на UV-лъчи и процеси на стареене 

без корозивно действие върху металите устойчив на атмосферни влияния 

запазва трайно еластичността си до температура 250°C, за кратко време и до 300°C 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Страница:                       2 от 3 
Продукт: ТЕРАФЛЕКС® GASKET 
Създаден на: 28.11.2011 
Отпечатан на: 04.03.2013 

 

 
 

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

 
 
 

Състав 
 
Ацетатен силикон на базата силиконов еластомер. 

 
 

Опаковка и разходна норма 
 

Опаковка:       Разходна норма: 

Туба 60 мл.    Разходът зависи от широчината и дълбочината 
на фугите. 

Цветове: червен, черен     
 
 

Срок на годност и съхранение 
 
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (между 
+5°С и +25°С). Да се пази от влага! 

Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 

 
Указания за работа 

 
Подготовка на основата 

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и стабилна. Тя трябва да е без прах, кал или други 
замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта и да не съдържа разделителни 
субстанции (мазнини, битум и др.). Повърхностите в съседство до местата, които ще се запълват 
със силикон, трябва да бъдат защитени с предпазно тиксо. 
 
Начин на работа 

Преди употреба свалете накрайника и отрежете върха на пълнителя. След това поставете обратно 
накрайника и го отрежете под ъгъл (около 45 градуса) до широчина, съответстваща на широчината 
на фугата. Поставете пълнителя в пистолета за уплътняване. Равномерно и непрекъснато 
изстисквайте малко по-голямо количество силикон във фугата, без пропуски или празни места. 
Следете внимателно силикона да залепва за ръбовете на фугата. Оформете повърхността на 
силикона в рамките на 5 минути след нанасяне и накрая загладете с шпакла или друг подходящ 
инструмент, намокрен във вода с малко добавен сапун или течен препарат за миене на съдове. 
Препоръчително е фугите да се оформят по начин, позволяващ свободното оттичане на водата. 
Незабавно след заглаждането на фугите, отстранете тиксото, предпазващо повърхността на 
уплътнените елементи. Силиконът няма да лепне след около 15 мин. (образува се повърхностна 
кора). 

Уплътнената повърхност е готова за пълно функционално натоварване след около 24 часа. 
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Внимание! 

За фуги с ширини от 4 мм до 25 мм! Максимална дълбочина на фугата 14 мм! 

Силиконът не трябва да се използва за сглобяване и поправяне на аквариуми за рибки, 
огледала и други повърхности, при които силиконът може да влезе в контакт с храна или 
питейна вода. 

Всички силиконови петна трябва да се отстранят незабавно с помощта на петролни етери. 
След като се втвърдят, те могат да бъдат отстранени само механично. 

По време на полагане на силикона се отделят малки количества оцетна киселина, които 
могат да раздразнят дихателната система и кожата! 

 
 
Описание на опасностите: 
 
Не съдържа опасни химически вещества.      

 
Символ на опасност: 

 
Не изисква специални обозначения за 
опасност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал..

 

Предупредителни фрази 

S 2 Да се пази далече от достъп на деца. 

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 

S 51 Да се използва само на проветриви места. 


