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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
♦  Добра адхезия без 

грундиране към 
разнообразни 
повърхности 

♦  Ниска модулност, 
висока еластичност 

♦ Неутрално втвърдяване 
♦ Устойчив на 

въздействието на 
озона, UVA лъчите и 
големите температурни 
разлики 

 

 
 

 

MasterSil Neutral 

Неутрален силиконов уплътнител за 
строителството 

 
ОПИСАНИЕ 
MasterSil Neutral – eднокомпонентeн, нискомодулeн, 
силиконов уплътнител с неутрално втвърдяване,  
специално разработен за уплътняване широк 
диапазон от строителни повърхности. Особено  
подходящ за остъкляване и уплътняване по 
периметъра на рамки на прозорци и врати. 
 

ВЪНШЕН ВИД  
Цвят: бял, безцветен 

 
ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Характеристика Единица Стойност 
Работна температура °C +5 до +40 °C 
Температура на експлоатация °C -50 до 150 °C 
Относително тегло g/ml 0,98 
Отворено време  (23°C, 50% R.H.) минути 5-8 
Скорост на втвърдяване (23°C, 50% 
R.H.) 1 ден mm 2 
Модулност при 100% MPa 0.35 
Издържливост на опън MPa 0.5 
Удължение  при  скъсване % >200 
Твърдост  (Shore A)  25 
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НАЧИН НА РАБОТА 
Подготовка на повърхността 
Основата трябва да е чиста, суха, 
обезмаслена и обезпрашена. Всички 
повърхности трябва да се изчистят и 
обезмаслят от замърсителите, като 
циментен прах, мръсотия, остатъци от 
други уплътнители и др., които могат да 
влошат адхезията Непорестите 
повърхности трябва да бъдат почистени и 
обезмаслени с подходящ разтворител 
преди използването на уплътнителя. 
Порестите повърхности се почистват 
механично с използването на стоманена 
четка, шлифован диск или други 
подходящи средства. 
Приложение: При използване на 
разтворител е задължително 
осигуряването на подходяща вентилация. 
Да се избягва топлина, искри и открит 
огън. Да се ползват ръкавици, 
непропускащи разтворителя. Да се 
прочете инструкцията върху опаковката с 
разтворителя. 
 
МАСКИРАНЕ 
За да се предпазят съседните повърхности 
се маскират със защитна лента, след 
механичната обработка лентата се 
отстранява. 
 
ГРУНДИРАНЕ 
За PVC и за повечето от обичайните 
строителни материали, включително 
тухли, не е необходимо грундиране. 
Въпреки това се препоръчва тестване 
преди използване на уплътнителя. 
 
ОПОРНИ МАТЕРИАЛИ 
Когато са необходими опорни материали 
се препоръчва използването на 
полиетиленов уплътнителен шнур със 
затворени пори. За закрепяне на 
уплътнителния шнур в плитки 
повърхности е необходимо използването 
на полиетиленовата лента със слаба 
лепливост. Опорните материали 
осигуряват налягане отзад и 
предотвратяват тристранна адхезия, която 
ограничава способността на уплътнителя 
към движение. 

ОБРАБОТКА 
За да се осигури добър контакт между 
уплътнителя и повърхността, 
съединението трябва да се обработва 
механично в течение на 5 минути след 
нанасянето. Механичната обработка на 
уплътнителя със шпатулата позволява да 
се създаде гладка професионална фуга. 
 
ПОЧИСТВАНЕ 
Излишният уплътнител може да се 
премахне с чрез усърдно отстраняване с 
помощта на шпатула и вода. Втвърденият 
уплътнител може да бъде отстранен чрез 
изстъргване, срязване или други 
механични способи. Това трябва да стане 
внимателно за да не се повредят 
пластмасовите повърхности или 
повърхностите с покрития. 
 
ДИЗАЙН НА ФУГАТА 
Ширината на фугата трябва да се 
проектира така, че да може да поеме 
възможността за движение на 
уплътнителя. Най-общо, минималната 
ширина на фугата трябва да е 4 мм. За 
фуги от 6-12 мм широки, се препоръчва 
дълбочината на фугата от 6 мм. За фуги 
над 12 мм широки, трябва да използва 
съотношение ширина/дълбочина от 2:1. В 
ситуации, където силикона се нанася и на 
двете страни на фугата, се препоръчва 
минимално 6 мм уплътнител на всяка една 
от страните. 
 
СРОК НА ГОДНОСТ И 
СЪХРАНЕНИЕ 
MasterSil Neutral трябва да се съхранява на 
прохладно и сухо място. При температура 
от +5°C до +25°C в оригинална затворена 
опаковка, този продукт има срок на 
годност от 12 месеца от датата на 
производството. 
 
ОПАКОВКА 
MasterSil Neutral се доставя в 280 мл 
Картриджи и 600 мл „салами“. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ. 
MasterSil Neutral не се препоръчва за 
структурно остъкляване или приложение в 
стъклопакети (изолационно остъкляване). 
Да не се използва при битумни 
повърхности, повърхности с натурален 
каучук, хлоропрен или EPDM, строителни 
материали и гъвкави пластики, които 
отделят масло, пластификатори или 
разтворители Също така да не се прилага 
в напълно затворени пространства, тъй-
като за втвърдяването уплътнителят 
изисква наличие на атмосферна влага. 
MasterSil Neutral не се препоръчва за 
използване в съдинения, потопени във 
вода или в съединения, където могат да 
възникнат механични увреждания на 
повърхността (заради абразивно 
въздействие) или неправилно физично 
използване. При контакт на MasterSil 
Neutral с такива порести повърхности като 
бетон, мрамор, гранит и други природни 
камъни, могат да се появят петна на 
повърхността, затова винаги е необходимо 
да се проведе специално тестване преди 
използването. MasterSil Neutral не се 
използва при приложения в контакт с 
храна. Не се препоръчва нанасянето на 
MasterSil Neutral за повърхности с 
температура по-ниска от +5 °С, тъй-като е 
невъзможно да се гарантира суха 
повърхност при такива температури. Този 
продукт не е тестван и не е подходящ за 
приложение в медицината или 
фармацевтиката. 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, НЕ СЕ 
СЪДЪРЖА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ 
РАБОТА С ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ “ЛИСТА 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ” НА ПРОДУКТА И 
ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА. 
 
ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ – 
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО 
Информацията съдържаща се в този документ се 
предлага с добро намерение и се счита за точна. Така 
или иначе, поради факта, че употребата на нашите 
продукти е извън наш контрол, тази информация, не 
трябва да замества тестовете които всеки клиент 
трябва да проведе за да се увери в годността на 
продукта за даденото приложение. 
Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря на 
търговската спецификация валидна в момента на 
доставката. Единственото възможно обезщетение 
при неспазване на това условие е възстановяване на 
покупната цена или замяна на продукт доказано 
различен от гарантираното. Продавачът отказва 
всякаква изразена или подразбираща се гаранция за 
пригодността на продукта за специфична употреба 
или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви 
осигури определено, надлежно подписно 
потвърждение за пригодността за дадена употреба, 
той отхвърля всякаква отговорност за случайни или 
произтичащи от тази употреба щети. Препоръките за 
употреба няма да се разглеждат като подбуда за 
нарушаване на патентни права. 

 


