
PERFECT SEAL ΟΧΙ ΜΟΥΧΛΑ ΟΞΙΝΗ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ QA23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Perfect Seal Σιλικόνη Γενικής Χρήσης: Όξινη σιλικόνη 

με αντιμουχλικές ιδιότητες για να σφραγίσετε αρμούς σε 

παράθυρα, πόρτες, πλακάκια, είδη υγιεινής, τζάμια, για 

χρήσεις μέσα και έξω από το σπίτι. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: γυαλί, πορσελάνη, 

βαμμένο ξύλο, μέταλλο, ανοξείδωτο, κλπ...

• Δεν είναι κατάλληλη για: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

μαλακά πλαστικά neoprene, ασφαλτικές επιφάνειες, 

σοβά, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό και γαλβανισμένες 

επιφάνειες

• Συνιστάται η δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

➢ Χημική σύσταση Οξική Σιλικόνη

➢ Απόχρωση
Διάφανη, Λευκή, Μαύρη, 

Γκρι, Καφέ

➢ Χρόνος στεγνώματος

Δημιουργία φιλμ 10-12 min

Πλήρη σκλήρυνση μετά 

από 24h

➢ Θερμοκρασία 

εφαρμογής
Μεταξύ +5°C και +40°C

ΕΞΥΠΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Επαγγελματική: Υψηλής ποιότητας όξινη σιλικόνη με 

μόνιμη ελαστικότητα που χρησιμοποιείται από τους 

επαγγελματίες

• Έξυπνη:

- Αντιμουχλική

- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και το νερό

- Πολύ καλή πρόσφυση στις λείες επιφάνειες χωρίς την

χρήση ασταριού

- Εύκολη στην εφαρμογή και τον καθαρισμό

• Ασφάλεια:

- πολύ χαμηλές εκπομπές VOC (πιστοποιημένες με A+),

χωρίς MEKO, για ένα ασφαλές περιβάλλον

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΟ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 15m τρέχοντα με διάμετρο κορδονιού 5mm για 

ένα φυσίγγιο.

Αντοχή στον παγετό κατά την μεταφορά Εώς -15οC

Επιμήκυνση θραύσης DIN 53504 S2 440%

Εφελκυστική αντοχή DIN 53504 S2 1,30N/mm2

Θερμοκρασία αντοχής -20oC έως +180οC

Πυκνότητα ISO 1183-1 0,96 g/ml

Σκληρότητα Shore –A DIN 53505 17

Ταχύτητα εφαρμογής Ø3 mm/6,3 bar 700 g/min

Μέτρο ελαστικότητας 100 % DIN 53504 S2 0,30 N/mm²

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συσκευασία Απόχρωση ΤΜΧ / ΚΙΒ Barcode

280ml Λευκή 12 5205205111901

280ml Διάφανη 12 5205205111918



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Πιστόλι σιλικόνης

- Σπάτουλα

- Υγρό φινιρίσματος Perfect seal 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• Καθαρίστε και στεγνώστε τις επιφάνειες που θα 

εφαρμόσετε το σφραγιστικό

• Κόψτε τη μύτη σε γωνία 30o έως 45o στο ίδιο πάχος με

το πλάτος του αρμού όπου θα εφαρμόσετε

• Κόψτε το φυσίγγιο, βιδώστε τη μύτη και κατόπιν

τοποθετήστε στο πιστόλι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ

• Εφαρμόστε τη σιλικόνη στον αρμό υπό γωνία 45ο  

πιέζοντας σταθερά τη σκανδάλη στο πιστόλι

• Δημιουργία επιδερμίδας 10 - 12 λεπτά

• Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

• Ψεκάστε τον αρμό και την σπάτουλα με το υγρό

φινιρίσματος Perfect seal

• Αφαιρέστε το περίσσιο υλικό στον αρμό με την

σπάτουλα υπό γωνία 45ο

• Ψεκάστε ξανά και φινίρετε με το δάχτυλο για ένα τέλειο

αποτέλεσμα

• Η σιλικόνη δεν βάφεται

Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική 

κλειστή συσκευασία μεταξύ +5oC και +25oC σε κλειστό 

χώρο. Προστατεύστε από ήλιο και παγετό.

Εφόσον ανοιχτεί, εξάγετε λίγο κορδόνι σφραγιστικού 

(περίπου 2cm) και αφήστε το να στεγνώσει μέχρι την 

επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε (max 3 μήνες). 

Τραβήξτε το στεγνό κορδόνι από το φυσίγγιο πριν το 

ξαναχρησιμοποιήσετε.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το προϊόν αυτό περιέχει βιοκτόνο για τη συντήρηση της 
ξηρής μεμβράνης. Περιέχει:
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one [DCOIT]. Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου 
Δηλητηριάσεων: Ελλάδα: 210-7793777, Κύπρος: 1401.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

*Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπών πτητικών

ουσιών στον αέρα εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν
κίνδυνο τοξικότητας από εισπνοή, σε κλίμακα κατηγορίας
από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές
εκπομπές).

• Φρέσκο υλικό: με ασετόν

• Στεγνό υλικό: με απόξεση

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) 
των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή 
«Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα 
που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε 
από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλο, οποιουδήποτε από τα 
Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών 
χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την 
τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών 
χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.
Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων 
αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που 
εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα 
υπερισχύουν.
Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η 
Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή 
τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν 
πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας.
Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών 
του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και 
ελλείψεις του παρόντος.
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, 
ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα ή καταλληλόλητα 
για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών. 
Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των 
Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή 
συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων. 
Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και 
συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό 
του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης 
και αποθήκευσης αυτών.
Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, 
αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή 
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση 
τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η 
Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των 
Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση 
άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.   
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την 
εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. 
Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας 
αυτού. 
Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους 
ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα 
Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της 
Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν 
Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των 
υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων 
προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε 
άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική 
βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες 
αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με 
την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.
Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους 
όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν 
έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution                                                                 

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,                     

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/greece


