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PARASILICO AM 85-1 
 

 

DESCRIERE 

Sigilant siliconic monocomponent (RTV-1), gata de 

utilizare, non-toxic, nu conține solvent, cu sistem de 

polimerizare neutră oxime. Are o mare rezistență la 

îmbătrânire, la intemperii, la temperaturi scăzute și înalte 

(-50°C la +150°C) 

 

APLICAȚII 

Aderență fără primer pe aproape toate materialele 

folosite în construcții, cum ar fi: sticlă laminată (nu atacă 

stratul PVB) și sticlă dublă/termopan (nu afectează 

sigilarea cu butil), aluminiu, oțel, oțel inox, oțel anodizat, 

ABS, polistiren dur, alamă, bronz, gresie, lemn tratat, PVC, 

etc.  Parasilico AM 85-1 poate fi aplicat și pe suprafețe 

alcaline  (beton, cărămidă), cazuri în care se recomandă 

folosirea prealabilă a unui primer. 

 

DIMENSIUNEA ROSTURILOR 

 

Lățimea îmbinării Adâncimea 
îmbinării 

Diferență permisă 

3-4 mm 4-5 mm ± 1 mm 

6 mm 6 mm ± 1 mm 

8 mm 6 mm ± 1 mm 

10 mm 6-8 mm ± 2 mm 

15 mm 10 mm ± 2 mm 

20 mm 10-12 mm ± 2 mm 

25 mm 15 mm ± 3 mm 
 

TEMPERATURA DE APLICARE 

Între  +5°C  și  +40°C. 

 

PREGĂTIRE 

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate, dacă este 

necesar pot fi degresate cu MEK, alcool sau etanol. Dacă 

este nevoie, aplicați un primer. Se recomandă testarea 

aderenței, utilizatorul trebuie să se asigure că produsul 

corespunde aplicației sale. 

 

 

PRIMERE 

 

 Culoare Uscare 

Substrate 
poroase 

DL 783 Transparent ± 60 min. 

Substrate 
non-poroase 

Detaprimer 
435.1 

Transparent ± 30 min. 

 

NETEZIRE 

Dacă este necesar se folosește DL 100 sau o paletă de 

netezire. 

 

CURĂȚARE 

Înainte de întărire 

a) Uneltele: cu spirt alb sau solvent 

b) Suprafețele: cu Parasilico Cleaner. 

După întărire 

Îndepărtați cât mai mult posibil mecanic. Resturile de 

silicon pot fi îndepărtate cu Silicone Remover. 

 

REPARAȚII 

Cu același produs. 

 

CULORI 

Cartuș 310 ml : 

Standard : RAL 9003, RAL 9010 alb, RAL 9001, RAL 1013 

alb perlă, RAL 1015, bej, calcar, bahama bej, ton piatră, 

RAL 7035, Manhattan deschis, RAL 7004 gri, RAL 7037 gri 

praf, RAL 7005 gri închis , RAL 7023 gri beton, RAL 7039 gri 

cuarț, RAL 7022, RAL 7011 gri fier, RAL 7024, RAL 8001 

ocru, RAL 8003,RAL 8007 brun deschis, RAL 8014, RAL 

8016 brun închis, RAL 8017, RAL 8028 maro, bronz, RAL 

9011 negru. 

Culori speciale: RAL 5014 albastru, RAL 5003 albastru, RAL 

5011 albastru, RAL 6021, verde deschis 

Salam 400 ml:  

Standard: RAL 9010 alb, RAL 9011 negru 

Salam 600 ml:  

Standard: RAL 7004 gri, RAL 9010 alb, RAL 9011 negru 

Alte culori: disponibile la comandă (peste 75 bucăți). 
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PĂSTRARE 

În ambalajul original, închis ermetic (ne desigilat), 

depozitate în locuri uscate și răcoroase (+5°C - +25°C, 

umiditate 50%). 

 

AMBALARE 

25 cartușe de 310ml/cutie – 48 cutii/palet 

20 salamuri folie aluminiu de 600ml/cutie – 45 cutii/palet 

 

APLICARE 

Cu pistol manual sau pneumatic. Forma rostului este 

foarte importantă. Evitați straturile subțiri. 

 

LIMITĂRI 

 Se utilizează în spații bine ventilate. Nu expuneți 

sigilantul la solicitări termice, mecanice sau chimice 

înainte de întărirea completă.  

 Este important să se asigure o bună aerisire a 

spațiului în care se aplică produsul, atât pe durata 

aplicării cât și ulterior, până se sfârșește procesul de 

polimerizare. 

 Pentru piatră naturală este indicat a se utiliza 

Parasilico NS. 

 Pentru oglinzi se recomandă produsul Miroseal. 

 Pentru plăci poliacrilice și policarbonat se recomandă 

produsul Parasilico PL. 

 Lipiri structurale: consultați serviciul tehnic. 

 Parasilico AM 85-1 și vopseaua posedă un modul de 

elasticitate total diferit. Vopsirea este deci imposibilă. 

Pentru suprafețe ce urmează a se vopsi, se 

recomandă Parasilico VP. 

 În camerele cu umiditate foarte ridicată (săli de baie, 

etc) se recomandă folosirea Parasilico Sanitair N. 

 

SIGURANȚĂ 

Fișa de siguranța muncii este disponibilă la cerere. 

 

AGREMENTE TEHNICE 
 
Société Nationale du Joint Français: 
- Façade : nr 2513 
- Vitrage : nr 2518 
 
British Standards Institution : BSI=BS 5889 Type A 
 
Deutschland: DIN 18 540 part 2 
 
Agrément  technique Belge: 
ATG 11/1923 
 

 
 

Etichetare privind emisia de poluanţi volatili a 

produselor de construcţii şi decoraţiuni. 

*Informaţii privind nivelul de emisii de substanţe volatile 

în aerul interior, prezentând un risc de toxicitate prin 

inhalare, pe o scară de clase de la A+ (emisii foarte slabe) 

la C (emisii puternice).  

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE  

 
Sigilant nepolimerizat 

Tip de sigilant Polisiloxani 

Sistem de vulcanizare Întărire datorită umidității din aer 

Timp de formare peliculă (23°C , 50% R.H.) 15 – 20 min 

Rată de polimerizare (23°C , 50% R.H.) 2,5 – 3 mm/24 h 

Densitate (ISO 1183) 1.39 g/ml 

Sigilant polimerizat 

Duritate Shore A (ISO 868) 20 

Revenire elastică (ISO 7389) > 90% 

Capacitate de deformare 25% 

Modul la 100% alungire (ISO 8340) 0,38 N/mm² 
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Alungirea la rupere (ISO 8339) 260% 

VOC < 100 gr/ l 

Rezistența la temperatură -50°C - + 150° 

 

 

Datele din această fişă tehnică sunt conforme cu ultimele rezultate de laborator. Caracteristicile tehnice pot fi adaptate sau schimbate. Înainte de punerea în 

operă, trebuie să ne asigurăm că produsul ales corespunde cerinţelor aplicaţiei. Sunt necesare teste prealabile. Informaţiile conţinute în această fişă sunt date 

cu titlu informativ, fără o garanţie implicită. Procesul de fabricaţie al acestui produs este atent controlat şi utilizarea lui nu implică nici un risc atâta timp cât 

este manipulat şi folosit conform cu indicaţiile furnizate de producător. Cum nu putem controla aplicarea produsului, nu suntem responsabili de eventualele 

probleme generate de utilizarea sa defectuoasă sau de aplicarea neadecvată. 


