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SIGILLANTE SG15 

Technický list SC 00277 
 

 
NÁZEV: SIGILLANTE SG15 
TYP: Víceúčelový těsnící přípravek bez zápachu s vynikající přilnavostí a elasticitou.  
POUŽITÍ: používá se v produktové řadě VALPAINT E-VOLUTION nebo VALPAINT I-

BETON, kolem sprchového boxu a v kritických místech, kde je třeba vytvořit 
elastický a vodotěsný spoj. 

CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.510 ± 30 gr/LT při teplotě 20°C 
 Vydatnost: dle potřeby 
 Estetický efekt: = = = = =  
 Viskozita: 100000-150000 cps 
 Zabarvení: bíla 
 Balení: 125 ml 
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na povrchu: 50 minut při 20 °C 
 Přetíratelný: 2 hodiny při 20 °C 
 Zcela suchý: 1 den při 20 °C (při vrstvě 2 mm max.) 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Vysoce elastická (až do 350 %) a tixotropní pasta, snadno aplikovatelná i pro těžko 
dostupná místa. Odolává plísním, je ideální do vlhkého prostředí. Vynikající 
přilnavost bez základního nátěru na všechny tradiční stavební materiály, i při 
vlhkých površích. Neodlupuje se. Ekologická: bez VOC, neobsahuje rozpouštědla 
ani izokyanáty. Podle regulační normy pro kvalitu vnitřního ovzduší ISO 16001 
má velmi nízkou úroveň škodlivých látek. Certifikován v třídě A, podle 
francouzské normy s 19 dubna 2011. 

SPECIFIKACE STANDARD HODNOTA   

PRUŽNOST 
FORMOVÁNÍ 100% ISO 37 / DIN 53004 0,6 N/mm2 

 

ODOLNOST Vůči 
TLAKU ISO 37 / DIN 53004 1,6 N/mm2 

 

ELASTICITA (%) ISO 37 / DIN 53004 přibližně 350  

EMISE 
ZNEČIŠTĚNÍ 
VNITŘNÍCH 
PROSTOR   

 ISO 16000 TVOC <1mg/m3 
   Třída A+      

OBSAH 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK 

- NEOBSAHUJE 
   
 

OBSAH 
ROZPOUŠŤĚDEL A 
YZOKYANÁTOV 
 

- NEOBSAHUJE 
       
 

OBSAH TĚKAVÝCH 
LÁTEK 
 

Směrnice 2010/75/EU 0 g/L 
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PŘÍPRAVA POVRCHU: 

 
= = = = = 

PŘÍPRAVA PRODUKTů: míchaní:  katalyzovaný s CT50 
APLIKACE: způsob: nerezová špachtle 
 počet nátěrů: 1 
 
APLIKAČNÍ CYKLUS: 

 
V případě vlhkých podkladů vyžadujících vodotěsnou zábranu aplikujte 
SIGILLANTE SG15 před RASANTE DDS B60, a na místech bez zvýšené vlhkosti 
aplikujte SIGILLANTE SG15 před aplikováním METEORE 12 nebe METEORE 
14. 
Povrch očistěte a odmastěte tak, aby byly bez oleje, mastnoty, rzi nebo prachu. 
Pokud je to nutné, odstraňte zbytky tlakem nebo stlačeným vzduchem, brusným 
papírem nebo kartáčem, abyste odstranili nečistoty před aplikací. Aplikujte po 
obvodu sprchového koutu, vany, umyvadla apod. Aplikujte SIGILLANTE SG15 
do spár po obvodu sprchové vaničky, vany, umyvadla nebo na všechna místa kde 
jsou spojovány různé materiály z produktové řady VALPAINT E-VOLUTION 
nebo VALPAINT I-BETON, kde je potřebný pružný a vodotěsný spoj. 
Při produktové řadě VALPAINT I-BETON a použití i na podlaze a stěně před 
aplikací Meteor 14 musí být nanesen SIGILLANTE SG 15 v místech spoje mezi 
podlahou a stěnou, aby se vytvořila tenká několik mm silná vrstva po obvodu celé 
podlahy.  
Vytiskněte pastu z tuby souměrným tlakem, tak abyste zabránili dvojímu nanesení 
materiálu na jedno místo a nevytvořily tak vzduchové bubliny. Pro dosažení 
rovnoměrné vrstvy na všechna místa a pro získání homogenní vrstvy výrobku 
nanášejte SIGILLANTE SG15 mírným tlakem. Vždy aplikujte tloušťku nejméně 1 
mm. SIGILLANTE SG15 je vytvrzovaný a zcela suchý po 1 dni při teplotě 23 ° C 
a 50% relativní vlhkosti, a pokud je aplikován v maximální tloušťce do 2 mm. 
Výrobek má vysokou tepelnou odolnost během aplikace, a to od - 40 ° C do 100 ° 
C. 
 

 
TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +5°C do +40°C. 

 
SKLADOVÁNÍ: 

 
ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena i po použití a skladujte při teplotě od 
+5°C do +25°C. 

 
STABILITA: 

 
přibližně 1 rok v originálním balení  

 
POZNÁMKY: 

 
Nářadí ihned po použití omyjte alkoholem, acetonem nebo rozpouštědlem. Po 
vyschnutí je možné přípravek odstranit pouze mechanicky. 
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