
TECHNICKÝ LIST

CERESIT CS 23
SILIKÓN NA SKLO A AKVÁRIÁ

DRUH MATERIÁLU

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI

• Vynikajúca priºnavosÈ k väã‰ine materiálov
• ·pecifick˘ zápach poãas vulkanizácie
• Odoláva ozónu, UV Ïiareniu a extrémnym teplotám
• Odoláva vlhkosti a plesniam
• Vysoko pevn˘

OBLASŤ POUŽITIA

• Na v‰eobecné sklenárske práce
• Na lepenie akvárií
• Na osadzovanie skla v hliníkov˘ch rámoch
• Na vytmeºovanie sklenen˘ch v˘plní okien a dverí
• Dobrá priºnavosÈ k rôznym nenasiakav˘m materiálom ako sú sklo, keramické dlaÏdice, hliník, kov

TECHNICKÉ ÚDAJE – nevytvrdnut˘ silikón

Systém: acetoxy

Hustota (ISO 1183): 1,02 g/cm2

Teplota spracovania: od +5°C do +40°C

StupeÀ pretlaãovania: 225 g/min

Doba vytvorenia filmu: 14 min (23°C, 50% relatívna vlhkosÈ vzduchu)

StupeÀ vulkanizácie: 3 mm/24 hod (23°C, 50% relatívna vlhkosÈ vzduchu)

TECHNICKÉ ÚDAJE – vytvrdnut˘ silikón

Tepelná odolnosÈ: -40°C aÏ +150°C

TvrdosÈ (Shore A, ISO 868): 20

Modul pruÏnosti pri 100% rozÈaÏnosti (ISO 8339): 0,45 N/mm2

Maximálne roztiahnutie: 170%

PevnosÈ v Èahu: 0,59 N/mm2

UV odolnosÈ: vynikajúca

Balenie: 300 ml kartu‰a
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Ceresit CS 23 Silikón na sklo a akváriá je jednozloÏkov˘ acetoxy silikón, ktor˘ vytvrdzuje absorbovaním vzdu‰nej
vlhkosti. Má ‰iroké pole pouÏitia, slúÏi najmä na v‰etky sklenárske práce. V˘borne odoláva starnutiu, zmr‰Èova-
niu, praskaniu a strate sfarbenia. Neobsahuje rozpú‰Èadlá.

PRÍPRAVA PODKLADU

Aplikaãná teplota silikónu musí byÈ minimálne +20°C. Materiál spracovávajte pri teplotách prostredia od +5°C do +40°C. 
Pri teplotách niÏ‰ích ako +5°C je moÏné aplikovaÈ len v prípade, Ïe sú povrchy spojov zbavené vlhkosti, snehu alebo ºadu. Povrch
‰kár, ktoré chcete vypæÀaÈ, musí byÈ such˘ a ãist˘. Prípadnú mastnotu odstráÀte acetónom alebo pouÏite Ceresit Cleaner. 
Na oãistenie kovov˘ch povrchov je moÏné pouÏiÈ lieh. Zvy‰ky star˘ch ‰károvacích hmôt úplne odstráÀte a ‰káry vyãistite.
Základn˘ náter: na nenasiakav˘ povrch nie je potrebn˘.
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SPRACOVANIE

Odskrutkujte aplikaãn˘ nadstavec a odreÏte uzáver na hornom konci kartu‰e. Nadstavec naskrutkujte späÈ a podºa ‰írky ‰kár ‰ikmo
odreÏte (pod uhlom cca 45°). Kartu‰u vloÏte do aplikaãnej pi‰tole. Tesniaci tmel vytláãajte tak, aby nevznikli dutiny. OdstráÀte 
prebytoãn˘ materiál a vyhlaìte ‰pachtºou alebo stierkou Makroflex Tool, za pridania malého mnoÏstva ãistej vody so saponátom.
Silikón Ceresit CS 23 neodporúãame natieraÈ, pretoÏe vzhºadom na jeho elasticitu farba k nemu nepriºne. Nástroje a zneãistené
povrchy oãistite riedidlom ihneì po ich pouÏití, skôr ako silikón zatvrdne. Vytvrdnut˘ materiál sa dá odstrániÈ mechanicky pomo-
cou vhodn˘ch nástrojov (napr. odlamovacím noÏom). Pri preru‰ení práce naskrutkujte uzáver na ‰piãku aplikaãného 
nadstavca. 
VeºkosÈ ‰kár: min. ‰írka 6 mm / max. ‰írka 30 mm / min. hæbka 2 mm / odporúãanie: 2x hæbka = ‰írka.
âistenie: riedidlom, ihneì po pouÏití.

OBMEDZENÉ POUŽITIE

Ceresit CS 23 nepouÏívajte:
• Na nasiakavé materiály ako sú betón, kameÀ alebo mramor
• Na bitúmenové povrchy, povrchy na báze prírodného kauãuku, chlóroprénu alebo iné povrchy na báze syntetického 

kauãuku, na stavebné materiály, ktoré môÏu pú‰ÈaÈ oleje, plastifikátory alebo rozpú‰Èadlá
• V úplne tesnom priestore, lebo tmel potrebuje na vytvrdnutie vzdu‰nú vlhkosÈ
• Na montáÏ a utesÀovanie zrkadiel, na korodujúce kovy ako sú meì, mosadz alebo olovo – poãas vytvrdzovania 

sa uvoºÀuje kyselina octová, ktorá môÏe spôsobiÈ ich koróziu
• Na spoje trvale ponorené vo vode alebo na spoje, ktoré môÏu byÈ fyzicky po‰kodené alebo môÏe dôjsÈ k ich opotrebovaniu
• Na miestach, kde by mohlo dôjsÈ ku kontaktu s potravinami

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu v˘roby, pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí (pri teplote od +5°C do +30°C), v originálnych 
a nepo‰koden˘ch (neotvoren˘ch) obaloch. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

V˘pary kyseliny octovej, ktoré sa uvoºÀujú pri vytvrdzovaní, môÏu spôsobiÈ podráÏdenie d˘chacieho ústrojenstva, ak sú vdy-
chované poãas dlhej doby a vo veºkej koncentrácii. Pracujte preto len v dobre vetranom prostredí alebo pouÏite ochrannú masku.
PouÏívajte vhodné ochranné pomôcky. Uchovávajte mimo dosahu detí. ZabráÀte kontaktu s pokoÏkou a oãami. Pri kontakte
nevytvrdnutého silikónu s pokoÏkou zneãistené miesto dôkladne opláchnite vodou a mydlom. Pri zasiahnutí oãí vyplachujte 
10 min. teãúcou vodou. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odloÏte na miesto urãené obcou na ukladanie odpadu.

ORIENTAČNÁ SPOTREBA

NAŠE ODPORÚČANIE:

V‰etky údaje vychádzajú z na‰ich dlhodob˘ch znalostí a skúseností. Vzhºadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na mnoÏ-
stvo pouÏívan˘ch materiálov slúÏi na‰e písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúãanie. V prípade pochybností a ne-
priazniv˘ch podmienok odporúãame urobiÈ vlastné skú‰ky, poprípade si vyÏiadaÈ odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením
t˘chto informácií o v˘robku strácajú v‰etky skôr uverejnené informácie svoju platnosÈ.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/502 46 111, Fax: 02/502 46 384, www.ceresit.sk
e-mail: info@ceresit.sk

Poãet beÏn˘ch metrov na 300 ml náplne

·írka spoja

Hrúbka 
tmelu 

3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm

4 mm 25 18 13 10 7 6 5 3,5

5 mm 20 15 10 7 6 5 4 3

6 mm 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25

8 mm 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75

10 mm 10 8 5 4 3 2 2 1,5


