
        
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

DOMOSIL-S 

 

 

Αντιµυκητιακή σιλικόνη 
 
 

Ιδιότητες 
 
H DOMOSIL-S είναι µία αντιµυκητιακή σιλικόνη υ-
ψηλών απαιτήσεων.  

• Παρουσιάζει υψηλή µηχανική αντοχή. 
• Αντέχει σε θερµοκρασίες από -60οC έως 

+220οC. 
• Προσφύεται άριστα σε κάθε είδους µη πορώ-

δες οικοδοµικό υλικό. 
• Έχει µεγάλη αντοχή στη γήρανση. 
• Εµποδίζει την ανάπτυξη µυκητών. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Η DOMOSIL-S είναι κατάλληλη για τη σφράγιση 
κάθετων και οριζόντιων αρµών πλάτους 3-40 mm, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε µη 
πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουµίνιο, πορσελά-
νη (πλακίδια κλπ.) και µη πορώδη κεραµικά. 
Εφαρµόζεται σε χώρους µε υψηλή υγρασία (κουζί-
νες, µπάνια κλπ.) καθώς και σε νοσοκοµεία, βιο-
λογικά και µικροβιολογικά εργαστήρια κλπ.  
Εµποδίζει την ανάπτυξη µυκητών που δηµιουρ-
γούν µαυρίσµατα και κηλίδες στους χώρους αυ-
τούς. 
∆ε συνιστάται για εφαρµογές σε ενυδρεία εξαιτίας 
του µυκητοκτόνου που περιέχει.   
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάση: σιλικόνη 

Αποχρώσεις: διαφανής, λευκή 

∆ηµιουργία επιφανειακής  
µεµβράνης: µετά από 10-15 min 

Ταχύτητα ωρίµανσης:    2,0-2,5 mm/ηµέρα 

Σκληρότητα κατά  
SHORE A:                 19 ± 2 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια κλπ. Συνιστάται καθά-
ρισµα του αρµού µε πινέλο ή συρµατόβουρτσα και 
στη συνέχεια φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα.  
 
 
 

Για την αποφυγή ανεπιθύµητης ρύπανσης στα χεί-
λη των αρµών, τοποθετείται αυτοκόλλητη χαρτο-
ταινία κατά µήκος τους, η οποία αφαιρείται αµέσως 
µετά τη σφράγιση του αρµού (πριν αρχίσει ο σχη-
µατισµός της επιφανειακής µεµβράνης). 
 
2. Εφαρµογή 
Τοποθετούµε τη φύσιγγα στο ειδικό πιστόλι και κό-
βουµε το ακροφύσιο λοξά και τόσο, ώστε να µην 
εισχωρεί, αλλά να πατάει στις παρειές του αρµού. 
Η σιλικόνη εφαρµόζεται οδηγώντας τη φύσιγγα 
υπό γωνία 45º 

ως προς τον άξονα του αρµού.  
Όσο η σιλικόνη είναι ακόµα νωπή, εξοµαλύνεται µε 
τη βοήθεια σπάτουλας ή µε το δάκτυλο. 
 
Καθαρισµός των εργαλείων: 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, ό-
σο το υλικό είναι ακόµη νωπό, µε νερό. Μετά τη 
σκλήρυνση του υλικού, τα εργαλεία καθαρίζονται 
µε µηχανικό τρόπο. 
 

Κατανάλωση 
 
• Αρµός 10mm x 10mm: 1 φύσιγγα / 3 m αρµού. 
• Αρµός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα / 12 m αρµού. 
 

Συσκευασία 
 
Φύσιγγα 280 ml. 
  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε 
χώρους ξηρούς, προστατευµένους από τον παγετό 
και από υψηλές θερµοκρασίες. 
  

Παρατήρηση 
 
Η θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 
της εφαρµογής πρέπει να είναι µεταξύ -10ºC και    
+ 60ºC.     
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