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PARASILICO CURTAIN WALL 
 

 

 

DESCRIERE 

Sigilant siliconic monocomponent, cu modul scăzut (RTV-

1), fără solvent, cu sistem de polimerizare neutră alcoxy. 

Este deosebit de rezistent la agenţii atmosferici şi la 

variaţii mari de temperatură  (-40°C la +150°C) şi de aceea 

este indicat a se utiliza în construcţii şi la aplicaţii ce 

solicită asigurarea etanşeităţii îmbinărilor exterioare/ 

sigilări perimetrale.  

 

APLICAȚII 

Aderență excelentă fără primer pe numeroase materiale 

silicioase non-poroase (sticlă, ţiglă, ceramică, suprafeţe 

emailate, suprafeţe glazurate), pe metale (aluminiu, oțel, 

zinc sau cupru), pe lemn (impregnat, lăcuit sau vopsit), pe 

substrate alcaline şi poroase (beton, mortar, zidărie sau 

cărămidă) şi pe numeroase materiale plastice.    

Aplicaţii: 

- Sigilarea rosturilor de îmbinare sau de expansiune din 

construcţii; 

- Sigilarea rosturilor perimetrale; 

- Sigilarea îmbinărilor/rosturilor dintre sticlă şi 

structurile portante (cadre/rame, montanţi, traverse). 

 

TEMPERATURA DE APLICARE 

Între  +5°C  și  +40°C. 

 

PREGĂTIRE 

Suprafețele ce urmează a veni în contact cu sigilantul 

trebuie să fie uscate și curate, fără urme de materiale, 

praf, murdărie, substanţe grase şi alţi contaminanţi. 

Substratele non-poroase trebuie curăţate cu un solvent 

aplicat cu o cârpă din bumbac, curată şi care nu lasă 

scame. Îndepărtaţi excesul de solvent înainte de a se 

evapora cu o cârpă uscată şi curată. Datorită marii 

varietăţi de substraturi, utilizatorii sunt sfătuiţi să facă 

propriile teste de aderenţă (mai ales dacă sigilantul este 

aplicat pe materiale plastice). Aderenţa poate fi 

îmbunătaţită în multe cazuri prin aplicarea în prealabil a 

unui primer.  

 

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. 

 

CULORI 

Negru 

Alte culori: disponibile la comandă. 

 

PĂSTRARE 

Minim 10 luni 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 

 

LIMITĂRI 

 Parasilico Curtain Wall nu poate fi folosit la a doua 

sigilare a geamului termopan. 

 Parasilico Curtain Wall nu poate fi folosit pentru lipiri 

structurale ale vitrajelor. 
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 Se poate decolora la contactul cu elastomeri organici 

pe bază de plastifiant (butil, EPDM, APTK) şi substrate 

din neopren sau bituminoase. 

 Toate materialele de construcţii ce vin în contact cu 

Parasilico Curtain Wall, cum ar fi suprafeţele 

adiacente solide, vaporii sau lichidele provenite de la 

alte materiale de construcţii, trebuie să fie 

compatibile cu Parasilico Curtain Wall astfel încât să 

nu producă modificări chimice sau fizice care să 

determine decolorarea sigilantului sau să afecteze 

caracteristicile sale funcţionale. Pentru informaţii 

privind compatibilitatea materialelor de construcţii cu 

Parasilico Curtain Wall, consultaţi documentaţia 

oferită de fabricantul materialelor respective.   

 În caz de utilizare pentru sigilarea unor îmbinări 

solicitate mecanic şi unde este succeptibil a se 

produce o abraziune fizică excesivă, de exemplu în 

zone pietonale, sigilantul trebuie introdus uşor sub 

suprafeţele adiacente.  

 Parasilico Curtain Wall poate păta piatra naturală 

(marmură, granit, quarţit) şi poate forma pete la 

contactul cu substrate poroase cum sunt betonul, 

cimentul fibros şi mortarul. Pentru astfel de aplicaţii 

recomandăm Parasilico NS. 

 Parasilico Curtain Wall nu este recomandat pentru 

sigilarea acvariilor sau pentru aplicaţii ce presupun 

imersia prelungită în apă. Pentru astfel de aplicaţii 

recomandăm Parasilico Aquarium. 

 Parasilico Curtain Wall nu se utilizează la aplicaţii 

unde îmbinările sunt succeptibile de a intra în contact 

cu alimente. Pentru astfel de aplicaţii recomandăm 

Parasilico Sanitar N. 

 Parasilico Curtain Wall nu se foloseşte la lipirea 

oglinzilor. Pentru această aplicaţie se utilizează 

Paracol Miroseal. 

 Timpul de întărire/polimerizare poate fi mai lung în 

cazul temperaturilor scăzute, a umidităţii reduse, a 

unei grosimi crescute a sigilantului sau în cazul unor 

zone slab ventilate (volum scăzut al schimbului de 

aer). 

 Este indicat a se evita folosirea agenţilot de netezire. 

Dacă este totuşi necesar, folosiţi apă, o soluţie diluată 

pe bază de săpun neutru sau alcool diluat în apă. 

 

SIGURANȚĂ 

Polimerizarea/vulcanizarea antrenează degajarea de 

metanol şi de etanol. Aceşti vapori nu trebuiesc inhalaţi o 

perioadă lungă de timp sau în concentraţii crescute. De 

aceea  o bună ventilaţie a locului de muncă este 

indispensabilă. În cazul contactului siliconului RTV-1 

nepolimerizat cu ochii sau cu membrane mucoase, zona 

afectată trebuie clătită abundent cu apă pentru a evita 

apariţia de iritaţii. 

Nu se lasă la îndemâna copiilor. Cauciucul siliconic 

polimerizat poate fi manipulat fără nici un risc pentru 

sănătate. Fișa tehnică de securitate este disponibilă la 

cerere. 

 

AGREMENTE TEHNICE 

 

  
 

 Declaration of Performance (DoP) 

N° MP0030030, In accordance with annex III of 

the EU regulation 305/2011  

 

 Conform cu ISO 11600, F+G – Class 25LM 

 

 Conform cu ASTM C 920 (type S, Class 50) 

 

 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).  
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CARACTERISTICI TEHNICE 

Sigilant nepolimerizat 

Tip de sigilant Polisiloxani 

Densitate la 23°C (ISO 1183-1) 1.39 g/cm
3
 

Sistem de vulcanizare Întărire datorită umidității din aer 

Timp de formare peliculă (23°C , 50% R.H.) 35 min 

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

Consistenţă / Coeziune (ISO 7390) Nu curge 

Sigilant polimerizat 

Rezistenţă la tracţiune (ISO 8339-A) 0,70 N/mm² 

Alungirea la rupere (ISO 8339-A) 400% 

Modul la 100% alungire (ISO 8339-A) 0,40 N/mm² 

Duritate Shore A (ISO 868) 23 

Capacitate de deformare (ISO 9047-A) 25% 

Rezistența la temperatură -40°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. 


