
ISO-TOP SILICONE F

OPIS PRODUKTU
ISO-TOP SILICONE F to wysokowartościowy, trwale elastyczny, 
jednokomponentowy środek uszczelniający na podstawie 
polisiloksanu z szybką polimeryzacją, zgodnie z DIN EN ISO 
11600 F&G-25LM, stosowany do trwałych uszczelnień fug 
połączeniowych w obszarze zewnętrznym.

ISO-TOP SILICONE F to niemalże bezwonny, nieblaknący, 
odporny na warunki pogodowe i UV, jak również wodoodporny 
i szczelny powietrznie po stwardnieniu. Posiada bardzo dobrą 
przyczepność do wielu porowatych materiałów mineralnych, jak 
również twardego PCV, obrobionego drewna, metalu i szkła. 

ZASTOSOWANIE
 · uszczelnianie fug połączeniowych w obszarze zewnętrz-
nym przy renowacjach i w nowym budownictwie

 · powszechne fugi ruchome w budownictwie kubaturowym 
zgodnie z DIN 18540 oraz IVD-Merkblatt Nr. 9 (IVD-ulotka 
informacyjna nr 9)

 · uszczelnianie pomiędzy ramami okiennymi i drzwiowymi 
oraz konstrukcją muru

 · prace szkleniowe

OBSZAR ZASTOSOWAŃ
Minimalna szerokość: 5 mm, Maksymalna szerokość: 30 mm
Minimalna głębokość: 5 mm
Zalecane: szerokość fugi = 2 x głębokość fugi (> 6 mm szer) 
 szerokość fugi  = 1 x głębokość fugi  (< 6 mm szer)

ZALETY PRODUKTU

 · odpowiada ISO 11600 F&G-25LM (maks. przekształce-
nie całkowite 25 %)

 · trwale elastyczny po utwardzeniu
 · nieblaknący, odporny na warunki pogodowe i UV
 · duża przyczepność na praktycznie wszystkich  
podłożach

 · uniwersalne zastosowanie na wielu powszechnych 
podłożach budowlanych

 · nie koroduje, neutralny
 · prosty w przetwarzaniu
 · spełnia wymagania GEG (Ustawa o charakterystyce 
energetycznej budynków) - EnEV obw. tylko do 31.10.20 
- i zgodnie z zasadami RAL „Leitfaden zur Montage“ 
(Wytyczne do montażu)
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FORMA DOSTAWY
15 kartuszy (po 310 ml) w kartonie

AKCESORIA
ISO-TOP EASYPRESS / EASYPRESS PRO oraz ISO-TOP PRESSFIX 
do profesjonalnego przetwarzania

ISO - Chemie GmbH \ Biuro Polska \ Tel.: +48 71 881 00 48 \ Fax: +48 71 881 00 49 \ info@iso-chemie.pl \ www.iso-chemie.pl 

KARTA DANYCH PRODUKTU



Dane techniczne Normy Klasyfikacja 

Kolor ISO-TOP SILICONE F 
 
 
Kolor ISO-TOP SILICONE FT

biały, beżowy, brązowy RAL 9840, brązowy, dąb, dąb 
złocisty, szary, szaro-aluminiowy, szary antracyt RAL 
7016, kasztanowy, czarny

przezroczysty
Podstawa polisiloksan
Konsystencja stabilna pasta
Gęstość in g / ml DIN 53479 ok. 1,22 (biały i kolorowy), ok.1,00 (przezroczysty)
Temperatura przetwarzania +5 °C do +35 °C 
Odporność temperaturowa -60 °C do +150 °C
Utworzenie się powłoki* przy +20 °C / 65 % wilgotności wzgl. ok. 7 min
Szybkość twardnienia* przy +20 °C / 65 % wilgotności wzgl. ok. 2 mm / 24 h
System utwardzania fizyczne schnięcie poprzez parowanie wody w tempera-

turze pomieszczenia 
Twardość w skali Shore‘a EN ISO 868 22 ± 5
Sprężystość ISO 7389 > 80 %
Maks. dopuszcz. przekształcenie całkowite EN ISO 11600 25 %
Moduł elastyczność 100 % EN ISO 8339 ok. 0,37 N / mm²
Odporność na rozciąganie EN ISO 8339 1,3 N / mm2

Wydłużenie przy zerwaniu EN ISO 8339 800 %
Metoda nanoszenia ręcznie, pistolet akumulatorowy lub ciśnieniowy 
Okres magazynowania 15 miesięcy od daty produkcji w zamkniętych kartuszach 

i opakowaniu
Temperatura magazynowania +5 °C do +25 °C w suchym środowisku

*  Mierzone w klimacie normalnym DIN EN ISO 291 przy 23 °C / 50 % wilgotności względnej. Te wartości mogą być zmienne poprzez czynniki środowiska jak 
temperatura, wilgotność i rodzaj substancji.

MONTAŻ
Stosowalny na wszystkich powszechnych podłoży budow-
lanych, jak beton, klinkier, cegła, beton komórkowy, płyta 
gipsowo-kartonowa, tynk, mur, cement włóknisty, twarde PCV 
i aluminium (poza PP, PE, PTFE oraz silikonami). Powierzchnie 
przyczepne muszą być nośne, czyste, bez kurzu i tłuszczy. 
Należy unikać kontaktu z materiałami zawierającymi bitumy, 
smoły lub zmiękczacze, jak np. EPDM, APTK, chlorokauczuk 
(neopren), butyl, warstwy izolacyjne i tworzywa piankowe, 
ponieważ może dojść do braku kompatybilności, jak prze-
farbowania lub brak przyczepności. Zaleca się najpierw 
przeprowadzenie na każdym podłożu testu kompatybilności 
i przyczepności. 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Wskazówki o zagrożeniach, instrukcje bezpieczeństwa, warunki 
magazynowania, wskazówki do usuwania odpadów  i ozna-
czenia transportowe uzyskają Państwo z naszych Kart Danych 
Bezpieczeństwa EG.

UWAGI
Przy użytkowaniu jako środek uszczelniający szkło/ramy należy 
potwierdzić kompatybilność w systemie. Unikać bezpośred-
niego kontaktu z przekładkami izolacyjnych szyb zespolonych 
lub folią PVB. 

Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych
oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie
odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.
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