
Kasutamine
Erinevate deformatsioonivuukide, keraamiliste pinda-
de nurgavuukide, seina- ja põrandaplaatidevaheliste 
vuukide, läbiviikude ning köögi- ja vannitoamööbli liite-
kohtade täitmiseks. Mass nakkub hästi klaasi-, metalli-, 
puidu- ning levinumate plast- ja värvitud pindadega. 
weber neutral silicone ei sobi betoonpindadele, bas-
seinidesse (pidevalt vee all olevatesse piirkondadesse) 
ega õrnadele looduslikele kividele. Silikoon vuuki ei saa 
värvida.

Tööjuhend
Silikooni tuubi ots lõigatakse noaga lahti ning keeratak-
se otsa pikendus. Silikooni paigaldamiseks kasutatak-
se silikoonipüssi. Enne silikooni paigaldamist on soo-
vitatav külgnevad pinnad teibiga piirata, et silikoon ei 
määriks külgnevaid materjale ja konstruktsioone. Vuuk 
viimistletakse kohe pärast silikooniga täitmist. Viimist-
lemiseks võib kasutada ümarat niisutatud puupulka. 
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Väiksemate tööde korral viimistletakse vuuk seebise 
sõrmega. Temperatuur tööde teostamise ja kuivamise 
ajal peab olema vahemikus +5…+40°C. Deformatsioo-
nivuuk tuleb puhastada tolmust, segujäänustest ning 
muudest naket nõrgendavatest ainetest enne silikoni-
ga täitmist. Silikoon ei nakku märgade pindadega.

NB!
NB! Paigaldamise ajaks tuleb tagada hea ventilatsioon. 
Kandke sobivaid kaitseriideid ja -kindaid. Värvimuu-
tusi weber neutral silicone tootel võivad põhjustada 
näiteks: teatud kuumtöödeldud puit; pehmendid või 
lahustid; bituumenipõhised tooted; looduslik kautšuk; 
formaldehüüd; kloor; kloropreen; ehitusmaterjalid, mis 
eraldavad õli.
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weber neutral silicone
Naturaalne hallituskindel silikoon

• Hallituskindel

• Nakkub hästi klaas-, metall-, puit-  

ning levinumate plast- ja värvitud 

pindadega

• Kasutatav plaaditud pindade               

deformatsioonivuukides

• Läbiviikude ja mööbli tihendamiseks



Tootekirjeldus

Kulunorm 5×5 mm vuugi korral 12 jm/tuub

Kasutustemperatuur +5…+40 °C

Temperatuurikindlus –40…+100 °C

Kuivamisaeg u 2 ööpäeva 

Kõlblikkusaeg u 12 kuud valmistamise kuupäe-
vast (avamata pakendis, säilita-
misel kuivas ruumis temperatuuril 
+5…+25 °C). Ei tohi läbi külmuda!

Pakend 310 ml plasttuub

Tootesertifikaadid

Transparent

Marble

Silver grey

Smoke 

Concrete gray

Grey

Medium grey

Dark grey

Anthracite

Graphite 

Värvitoonid

Cream

Oak

Tan 

Nougat

Khaki

Mocca

Chocolate

Leather

Brick

Mahogany
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