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Tekniske Data: 
  
Basis Polysiloxane 

Konsistens Pasta 

Herdesystem Opptagelse av fukt 

Hinnedannelse Ca. 7 min. (20 °C / 65 % R.H.) 

Herdetid Ca. 2 mm/24h (20 °C/65 % R.H.) 

Hardhet 25 ±5 Shore A 

Densitet 
1,02 g/mL (Transparent) 
1,25 g/mL (Farget) 

Temperaturresistens -60 °C to +180 °C 

Elastisk restitusjon > 90 % (DIN 7389) 

Maksimal tillatt forvrengning 25 % 

Elastisitets Modulus 100 % 0,40 N/mm² (DIN 53504) 

Maksimal strekkstyrke 1,60 N/mm² (DIN 53504) 

Forlengelse før brudd > 500 % (DIN 53504) 
 
Produkt:  
Silirub S er en 1-komponent høykvalitets, elastisk 
fugemasse basert på silikon. 
  
Karakteristisk:  
- Meget enkel å påføre 
- Permanent farge, UV-resistent 
- Forblir elastisk etter herding 
- Karakteristisk eddik lukt 
 
Anvendelsesområder: 
Kjøkken og baderom. 
Toppforsegling av glassarbeide. 
Bygningsfuger i fuktige omgivelser. 
Fugning i fuktige omgivelser  
 
Forpakning:  
Farger: Transparent, hvit, grå, sort, brun, andre 
farger tilgengelige på forespørsel. 
Pakning: Patroner 310 ml 
 
Holdbarhet: 
12 måneder i uåpnet original forpakning. 
Oppbevares kjølig, frostfritt og tørt ved 
temperaturer mellom +5 °C and +25°.  
 
 
 

 
Overflater:  
Type: Alle alminnelige byggeområder, keramikk, 
porselen, glass. Ikke på PVC og akryl. 
Overflater: Rene, tørre, samt fettfri. Fri for støv og 
løse partikler. 
Forberedelse: Påfør Primer 150 på porøse 
overflater. Det er ikke nødvendig på ikke porøse 
overflater.  Det anbefales å utføre forutgående 
materialetest. 
 
Fugedimensjonering:  
Minimum Bredde: 5mm 
Maksimum Bredde: 30mm 
Minimum Dybde: 5mm 
Anbefaling: 2 x dybde = bredde 
 
Påføring: 
Metode: Fugepistol 
Påføringstemperatur: +5 °C til +35 °C 
Rengjøring: Med mineralsk terpentin umiddelbart 
etter bruk. 
Glatting: Med såpevann innen hinnedannelse. 
Utbedring: Med Silirub S. 
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Helse- og sikkerhetsanbefalinger:  
Følg de generelle bestemmelser for industriell 
hygiene. Se label for ytterligere informasjoner. 
  
Bemerkninger: 
Pga. eddikensyrens karakter, kan visse metaller 
(kobber, bly) bli angrepet. 
Bruk heller ikke denne fugemasse på naturstein, 
som marmor, osv. Til dette bruk anbefales Silirub 
MA i stedet. Kontakt mellom denne fugemassen og 
den primære fugen på isolerende 
dobbeltglassvinduer eller PVB film på 
sikkerhetsglass skal unngås. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


