
                

 

 
 

 KIILTO SANITEETTISILIKONI 
 
 
KÄYTTÖALA Yksikomponenttinen neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistykseen. 

Massa soveltuu käytettäväksi märkätiloissa. Kiilto Saniteettisilikonin värit ovat 
yhteensopivia Kiilto Saumalaastin kanssa.  

 
KIINNITYSALUSTA Saumausalustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton. Sauman pohjatäytteenä 

voi käyttää umpisoluista muoviprofiilia. 
 
OMINAISUUDET -  hyvä lämmönkesto 

-  ei päällemaalattavissa 
-  korkea kuiva-ainepitoisuus 
-  useita värejä 
-  sisältää homeenestoaineen 
-  ei akvaarioihin eikä luonnonkiville, kuten esim. marmorille  
-  uudelleensuljettava pakkaus 

 
TEKNISET TIEDOT Pääsideaine kosteusvulkanoituva neutraali silikonipolymeeri 

Tiheys n.1,0 kg/dm³  
Kutistuma < 5% 
Lämmönkesto -50°C ... +120°C 
Kovuus, Shore A n. 20 

 
RIITTOISUUS 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna 
 
LEVITYSMENETELMÄT Pursotusnokka leikattavissa halutun kokoiseksi 1 - 10 mm. 
 
KUIVUMIS/ Nahoittumisaika 5 - 20 min (20°C, RH 50%). Kovettuu ilman kosteudesta  
KOVETTUMISAIKA riippuen n. 2 mm vuorokaudessa ja n. 10 mm viikossa. 
  
SUOSITELTAVAT Huoneen, massan ja sauman lämpötila +18...20°C, kuitenkin alueella  
KÄYTTÖ- +5...+40°C.  Vallitsevat olosuhteet kuten ilman massan ja sauman lämpötila,  
OLOSUHTEET alustan laatu ja ilmankosteus sekä massamäärä vaikuttavat voimakkaasti 

nahoittumisnopeuteen ja vulkanoitumiseen. Suosituksiemme numeroarvoja 
voidaan siten käyttää vain lähtökohtana. 

 
KÄYTTÖOHJE Kierrä tulppa pois pursotuskärjestä, leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki. 

Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se halutun kokoiseksi. 
Saumausalustan on oltava kuiva sekä pölytön ja rasvaton. Purista massa 
saumaan ja tasoita se välittömästi puhtaalla vedellä kostutetulla lastalla tai 
sormenpäällä. Jätä pursotuskärki paikoilleen ja sulje pakkaus tulpalla 
huolellisesti käytön jälkeen. 

 
 Silikonin kovettumisen aikana on vältettävä sellaisten aineiden käyttöä, jotka 

vapauttavat huoneilmaan happamia yhdisteitä. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi 
eräät maalit, happamat puhdistusaineet ja asetoksisilikonimassat (ns. 
etikkasilikonit). Happamat yhdisteet voivat aiheuttaa silikonisauman 
kellastumista. 

 
 Uusittaessa silikonisaumoja vanha silikoni on poistettava. Lisäksi mahdolliset 

homepilkut on poistettava esimerkiksi käyttäen Kiilto Kodin Kloritea ohjeen 
mukaisesti. 
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PAKKAUS Patruuna 310 ml.  
 
KÄYTTÖ- JA Hävitä tarpeeton massa esim. puristamalla se patruunasta paperi- tai  
YMPÄRISTÖ- pahvialustalle ja anna kovettua ilmankosteuden vaikutuksesta. Kovettunut  
TURVALLISUUS massa voidaan hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Tuoreesta massasta haihtuu 

sen vulkanoitumisen aikana hyvin pieniä määriä 2-butanonioksiimia. Vältä 
tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa ja huolehdi saumatun tilan 
tuuletuksesta ensimmäisinä päivinä saumauksen jälkeen. 

 
VARASTOINTI Varastointi kuivassa, viileässä, alle +25°C, tiiviisti suljetussa 

alkuperäispakkauksessa. Parasta ennen päiväys pakkauksessa. 
 
LISÄTIETOJA Homesuojaus kuluu toimiessaan, joten sen kestoikä on rajallinen. Kestoikä on 

riippuvainen tilan käyttöasteesta, puhdistuksesta ja ilmanvaihdosta. Märkätiloissa 
suosittelemme silikonisaumat uusittaviksi viimeistään 5 vuoden kuluttua. 

 
 Kiilto Saniteettisilikonilla on yleisesti hyvä tartunta erilaisiin materiaaleihin (esim. 

keraamiset laatat, lasi, kalustemateriaalit). Tartunta on kuitenkin hyvä varmistaa 
tarvittaessa. Läpinäkyvien muovien (PC, PMMA) kanssa suositellaan 
käytettäväksi väritöntä silikonia. 

 
 Yksittäisten pienien laattojen kiinnittämiseen voidaan käyttää harmaata silikonia, 

kun tarvitaan hieman korkeampaa lämmönkestoa (+150°C).  
 
 Peilin ja WC-istuimen kiinnittämiseen suositellaan Kiiltofix Masaa. 
 
 Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. 

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai saumaustyön 
asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata. 
 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100, Kiilto Tuoteneuvonnalta,  
puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai  
www.kiilto.com. 


