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TOOTEKIRJELDUS  976 
9          30.12.2013 SILOKSAN GEL 

GEEL 
 

VÄRVITÜÜP Vesialuseline polüsiloksaanisisaldusega geel kasutamiseks koos 
SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga mineraalpindadel 
(SILOKSAN-süsteem). Säästab 1-3 erilist krundikihti, hoiab kokku 
tööaega. 

KASUTAMINE Parandab aluspinna veehülgavust takistades vee tungimist 
kapillaaride kaudu konstruktsioonidesse. Laseb seestpoolt tuleva 
veeauru kergesti välja. Vähendab soolade liikumist ehitiste 
välispinnale. 

ERIOMADUSED Toode omab CE-märgist. Lisainfo: vt järgmine lk „CE-MÄRGIS“ 
 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS Ca 80 mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

EL LOÜ piir norm (kat A/h): 30g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l. 

TIHEDUS 0,9 g/l 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -puudutuskuiv 1 h 
         -ülevärvitav 2-3 h 
LAHUSTI, VAHENDITE PESU Vesi  
PAKENDID 1 L 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Vt. SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärvi etiketti või 

tootekirjeldust 
    VÄRVIMINE Sega enne värvimist SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga 

suhtes 9L värvi : 1L geeli. 
Segatakse vispliga vähemalt 5 minutit. 
Värvimine toimub vastavalt SILOKSAN FACADE 
silikoonemulsioonvärvi tööjuhistele. 
NB! Valmissegu on kasutatav vaid samal tööpäeval (<18 h). Värv 
on kasutatav ka pärast seda, kuid veehülgavus väheneb 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Temperatuur peab olema vähemalt +5◦C ja õhu suhteline niiskus 
alla 80%. 

    LADUSTAMINE Ei tohi jäätuda. 
Ladustamistemperatuur peab olema alla +30◦C. 

    CE-MÄRGIS 
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Pinnakaitsetooted – vetthülgav impregnant 
Pindade tihendamine (1.1) 

Niiskuse kontroll (2.1) 
Omaduste parandamine (8.1) 

Imendumissügavus Klass II: ≥ 10mm 

Veeimavus ja leelisekindlus Imendumissuhe < 7,5 % töötlemata 
testpinnaga võrreldes 
<10% leeliselahusesse uputuse järel 

Vetthülgava impregnandi 
kuivamiskiirus 

Klass I: >30% 

Massikaotus soolatesti järel Täidetud (massikaotus vähemalt 20 
tsüklit hiljem võrreldes 
impregneerimata testpinnaga) 

Ohtlikud ained Vt ohutuskaarti 
 

  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


