
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EXPRESS 
Greitai džiūstantis sanitarinis silikonas 
 
Keraminių plytelių siūlėms ir plyšiams prie sanitarinių įrenginių užpildyti 
virtuvėse, voniose.  Sąlytis su vandeniu galimas jau po 1 valandos. 

CS 15 

 

 itin greitai džiūstantis  silikonas vonioms ir virtuvėms  

 sąlytis su vandeniu jau po 1 valandų   

 patvarus – atsparus valomosioms priemonėms  

 visuomet išlieka elastingas 

 

  
„Ceresit“ CS 15 „Express“ naudojamas, kai reikia greitai 
užpildyti siūles tarp keraminių plytelių sienų kampuose bei 
sienų ir pagrindų sandūrų vietose, taip pat plyšiams tarp 
plytelių ir sanitarinių įrenginių (dušo padėklų, praustuvių, 
kriauklių, vonių ir pan.) užpildyti. Sąlytis su vandeniu galimas 
jau po 1 valandos nuo panaudojimo. Užtikrina sandarų 
sukibimą tose vietose, kuriose įprastinės siūlės įtrūksta. Dėl 
tvaraus elastingumo ir atsparumo vandeniui CS 1 
5 „Express“ tinka naudoti sandarinant drėgnose patalpose 
esančius deformacinius plyšius.  
Silikonas tinkamas naudoti voniose, virtuvėse, tualetuose, 
dušinėse. Priemonė puikiai sukimba su sausais, nedaug 
vandens įgeriančiais pagrindais, tokiais kaip: stiklas, 
keraminės plytelės (glazūra, terakota, akmens masė), 
keramikos dirbiniai, emalis, aliuminis, nerūdijantysis plienas 
ir mediena. Produktui suteiktas higienos atestatas dėl 
sąlyčio su geriamuoju vandeniu.  
Mūro, tinko, natūralaus akmens ir monolitinių grindų  
plyšiams užpildyti naudojami kitos „Ceresit“ grupės silikono 
rūšys arba poliuretaninis hermetikas „Ceresit“ CS 29. 
Negalima jo naudoti akvariumams, veidrodžiams ir korozijos 
veikiamiems metalams (švinui, variui, cinkui, geležiai) 
klijuoti. 
 

 
Sandarinami paviršiai turi būti sausi, be riebalų, be bitumo, 
dulkių ar kitokių sukibti trukdančių medžiagų. Reikia pašalinti 
esamus nešvarumus ir ankstesnių sandarinamųjų priemonių 
likučius. Riebaluotus paviršius nuvalyti tirpikliu. Plyšių 
kraštus galima apklijuoti lipniąja juosta – taip bus lengviau 
valyti silikonu suteptas vietas. Sandarinant plyšius, į juos 
reikia įterpti dilatacinę virvę taip, kad silikoninis hermetikas 
liestų judančius elementus savo šonais, o ne apačia. 
Silikoninio hermetiko storis turi sudaryti maždaug 50 proc. 
plyšio pločio. Tačiau plyšio plotis neturi būti mažesnis negu 

5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nupjauti tūtelės galiuką virš sriegio. Prisukti antgalį ir įpjauti 
jį pagal užpildomo plyšio storį. Silikonas turi būti 
išspaudžiamas iš tūtelės specialiu pistoletu. Plyšius užpildyti 
nepertraukiamai, nepaliekant juose oro tuštumų. Per 5 
minutes apipurkšti silikoninio hermetiko paviršių vandens ir 
muilo tirpalu bei išlyginti įrankiu, drėkinamu tuo pačiu tirpalu, 
tuo pačiu metu šalinant medžiagos perteklių. Siūlė turi būti 
tokios formos, kad joje negalėtų kauptis vanduo. Nuplėšti 
lipniąją juostą, jei buvo priklijuota. Šviežiai silikonu suteptas 
vietas reikia nuvalyti vandens ir muilo tirpalu arba vaitspiritu. 
Sukietėjęs silikonas šalinamas tik mechaniniu būdu. 
Jei būtina nutraukti darbą, reikia išspausti nedidelį kiekį 
silikono taip, kad jis kyšotų iš ant tūtelės užsukto angalio. 
Prieš tęsiant darbus, papraščiausiai ištraukti sudžiuvusią 
medžiagą. Pradėtą pakuotę sunaudoti kuo greičiau. 
 

 
 
Darbus atlikti sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo 
temperatūra yra nuo +5° iki +40 °C. Pateikti duomenys 
galioja esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykiniam oro 
drėgniui. Kitokiomis sąlygomis medžiagos savybės gali kisti. 
Kietėdamas CS 15 Express išskiria acto rūgštį, kuri gali 
dirginti akis, gleivinę ir odą. Uždarose patalpose užtikrinti 
tinkamą vėdinimą. Suteptą odą nuvalyti spirito tirpalu. 
Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

SAVYBĖS 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 
 

DARBO EIGA 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 43 
50106 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

 

 

 
 
280 ml talpos plastikinės tūtelės 

 

 
Sudėtis:               silikonas acetato pagrindu 
_____________________________________________________ 
Spalva:                                    balta, skaidri 
_____________________________________________________ 
Tankis:                          maždaug 1,04 g/ml 
 
_____________________________________________________ 
Naudoti, kai temperatūra:                           nuo +5° iki +40 °C 
 
_____________________________________________________ 
Eksploatavimo temperatūra:                        nuo -40° iki +150 °C 
 
_____________________________________________________ 
Paviršiaus džiūvimo laikas:                   apie 10 min. (esant +23 °C 
temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui) 
_____________________________________________________ 
Kietėjimo laikas:               apie 5 mm, per 2-3 dienas 
______________________________ 
_____________________________________________________ 
Siūlės plotis:                               nuo 5 iki 30 mm 
 
_____________________________________________________ 
Atsparumas nutekėjimui:       ≤3 mm pagal EN 15651-3:2017 
 
____________________________________________________ 
Tūrio praradimas:        ≤20 % pagal EN 15651-3:2017 
 
____________________________________________________ 
Mikrobiologinis išplitimas:                        1 pagal EN 15651-3:2017 
 

 
Sandėliavimas:   Iki 18 mėnesių nuo pagaminimo 

datos. Saugoti sausomis sąlygomis, 
esant nuo +5 °C iki +25 °C 
temperatūrai. 

 
Gaminys atitinka EN 15651-3:2017 standartą. 
 

 
Visa techninė informacija teikiama telefonais: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis 

 

Be šiame techninių duomenų lape pateiktos informacijos, reikia 

laikytis prekybos taisyklių, prekybos institucijų ir asociacijų 

rekomendacijų, taikytinų valstybinių ir Europos standartų, 

patvirtinimo dokumentų, darbuotojų sveikatos ir saugos (OHS) 

nuostatų ir pan. Pirmiau pateiktos techninės savybės ir 

charakteristikos nustatytos remiantis praktine patirtimi ir atliktais 

eksperimentiniais tyrimais. Visos medžiagų savybės ir galimi 

naudojimo būdai, nenurodyti šiame techninių duomenų lape, turi 

būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti 

duomenys įvertinti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos 

temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro drėgmei. Kitomis aplinkos 

sąlygomis medžiagos parametrai gali skirtis.  

Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija, ypač produktų 

naudojimo rekomendacijos, taikymo sąlygos ir naudojimo sritys, 

paremtos mūsų profesine patirtimi. Šiame techninių duomenų lape 

nurodytos medžiagos naudojimo sritys ir darbų atlikimo metodikos, 

tačiau ši informacija negali pakeisti rangovo profesinės patirties. 

Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau neturi įtakos jo 

naudojimui ir naudojimo sąlygoms. Kadangi produkto naudojimo 

sąlygos gali skirtis, esant abejonių naudotojams rekomenduojama 

atlikti bandymus patiems. Neprisiimame teisinės atsakomybės už 

pirmiau pateiktą informaciją ar bet kokią suteiktą žodinę 

konsultaciją, išskyrus mūsų didelį neatsargumą ar tyčinį 

nusižengimą. Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas 

ankstesnes šio produkto techninių duomenų lapo versijas. 
 

PAKUOTĖ 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 


