
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens pagrindu pagamintas vienkomponentis silikonas yra 
skirtas seno silikoninio sandariklio atnaujinimui ir koregavimui 

 

 
 

 

 

 

 antibakterinis, atsparus pelėsiams 

 puikiai sukimba su esamu senu silikono sandarikliu 

 tinka dengti spalvotu silikonu (dengiamojo sluoksnio 

storis ≥1 mm) 

 tinka vertikalioms ir horizontalioms kampų siūlėms 

glaistyti 

 prieš naudojant nebūtina pašalinti esamo sandariklio 

 bekvapis 

 lengvas naudoti 

 lengva koreguoti: šviežias gaminys nusiplauna vandeniu 

 

 
Re-New yra vienkomponentis, vandens pagrindu pagamintas, 
paruoštas naudoti silikoninis sandariklis, kuris pasižymi 
puikiu atsparumu pelėsiui ir yra skirtas sanitariniam 
pritaikymui. Re-New kietėja kambario temperatūroje, 
susidarant elastingai, ilgai išliekančiai silikoninei dangai. 
Siekiant užtikrinti ilgalaikę apsaugą nuo pelėsio, Re-New 
naudojama triguba apsaugos sistema. Sukietėjusio 
sandariklio paviršius apsaugotas nuo pelėsio sporų 
susidarymo, kaupimosi ir pelėsio augimo. 

 
Gaminiu dengiamos  trikampio formos silikoninių sandariklių 
siūlės, siekiant pagerinti jų išvaizdą:  

 kampų siūlėms atnaujinti vonios kambaryje, duše, 
tualete, skalbykloje ir virtuvėje; 

 sanitarinių įrenginių (vonių, praustuvų) ir keraminių 
plytelių (grindų, sienų, lubų) siūlių užpildui atnaujinti; 

 pažeistam silikoniniam sandarikliui (kampų siūlėms) 
koreguoti – galima tepti ant esamo sandariklio. 

 
Re-New yra paruoštas naudoti gaminys, aplikatoriumi 
tepamas iš tūtelės tiesiai ant paviršiaus. 
Gaminys sukimba su silikonine guma, keraminėmis 
plytelėmis, emaliu, stiklu, medžiu, anoduotu aliuminiu ir kt. 
medžiagomis. Nesukimba su PE, PP, PTFE (Teflonu®), 
PMMA (pvz., akrilinėmis voniomis). Netinka naudoti akrilo, 
SMP ir PU sandarikliams glaistyti.  
Esant nežinomoms medžiagoms ar nestandartiniams 
sprendimams patariame išbandyti sukibimą arba susisiekti 
su mūsų Techninio skyriaus darbuotojais. 

Gaminys neperdažomas. Jeigu reikia, paviršių galite 
išlyginti naudodami švarų vandenį – naudojant muiluotą 
vandenį, gali pakisti gaminio kietėjimo savybės ir spalva. 

Dengtų paviršių (ypač alkidinės dervos dažų) atveju 

patariame prieš naudojant išbandyti suderinamumą. Jei 

sluoksnis < 1 mm, danga gali būti nepakankamai tvirta. Jei 

silikonas spalvotas, sluoksnio storis turi būti ≥ 1mm. 

Gaminys pasiekia mechanines ir sukibimo savybes 

palaipsniui per ateinančias savaites ir visiškai sutvirtėja po 

vieno mėnesio. 

Nenaudokite Re-New gaminio glazūros sandarikliams 

padengti. Taip pat gaminys netinka asfaltuotiems paviršiams 
ir kitoms statybinėms medžiagoms, galinčioms išskirti jam 
kenkiančių naftos produktų, plastifikatorių arba tirpiklių, 
sandarinti. Pavyzdžiui, cheminių medžiagų poveikis ar 
aukšta temperatūra gali sukelti spalvos pokytį, tačiau tai 
nepablogina gaminio techninių ir atsparumo savybių. 

SAVYBĖS 
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Netinka vandens slėgio veikiamoms arba nuolat vandenyje 
mirkstančioms siūlėms (pavyzdžiui, baseine arba 
akvariume) sandarinti. Gaminio negalima naudoti 
veidrodžiams ir natūraliam akmeniui sandarinti. 

Atsparumas cheminiam poveikiui: 

 gaminys yra atsparus gėlam ir jūros vandeniui, 
atskiestoms bazėms, atskiestoms rūgštims, cemento 
skiediniui ir vandeniu atskiestiems plovikliams. 

 Gaminio nerekomenduojama naudoti vietose, kurios 
nuolat sąveikauja su cheminėmis medžiagomis. 

 Nelabai atsparus aromatiniams tirpikliams, organinėms 
rūgštims, koncentruotoms rūgštims ir bazėms bei 
chloruotam angliavandeniliui. 

Kilus klausimų dėl junginio su kitomis cheminėmis 
medžiagomis, susisiekite su mūsų technine tarnyba. 

 
 
Remontuojama arba atnaujinama siūlė turi būti švari, be 
aliejaus ir riebalų dėmių, turi būti pašalintos dulkės ir 
palaidos dalelės, taip pat ji turi būti sausa. Riebalus galima 
pašalinti tinkama valymo priemone. Prireikus pašalinkite 
seną sandariklį, pelėsius ir nuotrupas. Pelėsiais padengtą 
sandariklį galima valyti kempine ir pelėsių šalinimo priemone. 
Tada paviršių gerai nuplaukite vandeniu ir išdžiovinkite. 

 
 
Silikono naudojimas 

Prieš naudojant reikia patikrinti, ar aplikatoriaus matmenys 
tinka siūlei: pridėkite aplikatorių maždaug 90° kampu prie 
siūlės – tarp esamo sandariklio ir aplikatoriaus turi būti 

mažiausiai 1 mm ( tepamo sluoksnio storis = 1 mm; siūlės 
matmenų ir dangos storio santykis yra nurodytas toliau 
pateiktoje lentelėje). 

 

Nuimkite dangtelį ir pridėkite aplikatorių maždaug 90° kampu 
prie siūlės taip, kad aplikatoriaus kraštai tiksliai susiliestų su 
abiem siūlės paviršiais. Išspauskite silikoną slinkdami 
aplikatorių pagal siūlę ir įsitikindami, kad jis visiškai padengia 
esamą sandariklį. Jei siūlė vertikali, laikykite indą dugnu į 
viršų. Prireikus per visą siūlę praveskite aplikatorių jo 
nespausdami. Baigę dirbti nedelsdami nuvalykite aplikatorių 
(pvz., šlapiu popieriumi) ir uždarykite dangtelį. 

Džiūvimo trukmė 

Prieš gaminiui susiliečiant su vandeniu jis turi džiūti bent 6 
valandas. Pirmąsias 24 valandas nevalykite gaminio valymo 
priemonėmis. 
 
Valymas 

Šviežiai užteptą silikoną galima nuvalyti sausa arba drėgna 
šluoste, popieriumi ar kempine. Ką tik panaudotus įrankius 
galima nuplauti švariu vandeniu. Sukietėjusio gaminio 
netirpdo joks tirpiklis, todėl jį galima pašalinti tik mechaniniu 

būdu. 
  

 
Nesukietėjęs gaminys jautrus užšalimui. Gaminio 

nenaudokite, nelaikykite ir netransportuokite temperatūrai 

esant žemesnei kaip 0 °C. Sukietėjęs gaminys užšalimui 

atsparus. 

Gaminio negalima naudoti vietose, kurios liečiasi su maisto 
produktais. 

 
 
100 ml pakuotė su aplikatoriumi ir dangteliu 

 

Sąnaudos priklauso nuo sluoksnio storio. 
Jei dengiama 2 mm storio sluoksniu, 1 metro trikampei siūlei 
užglaistyti reikia maždaug 28 ml gaminio. 

Siūlės matmenys 
[mm] 

Gaunamas storis 
[mm] 

a (aukštis) b (gylis) c (plotis) D 

3,0 4,0 5,0 2,8 

3,5 3,5 4,9 2,0 

4,0 4,0 5,7 1,7 

4,5 4,5 6,4 1,3 

5,0 5,0 7,1 1,0 

5,5 5,5 7,8 0,6 

6,0 6,0 8,5 0,2 

6,4 6,4 9,0 0,0 
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Jei dengiama 1 mm storio sluoksniu, 1 metro trikampei siūlei 
užglaistyti reikia maždaug 13 ml gaminio. 
Pakuotės tūrio vidutiniškai užtenka maždaug 3,5–7,5 
paprastai trikampei siūlei užglaistyti. 

 

 
 
Sudėtis: silikono emulsija, vandens pagrindas. 
 

Spalva: balta 
 

Gaminys sukimba su silikoniniais sandarikliais, keraminėmis 
plytelėmis, emaliu, stiklu, medžiu, anoduotu aliuminiu ir kt. 
medžiagomis. 
 

 
Nesukietėjęs gaminys 
Kvapas: neutralus 
 

Darbinė temperatūra:nuo +5 °C iki +40 °C (pagrindo ir aplinkos) 
 

Konsistencija: tiksotropinė pasta 
 

Tankis: 1,30 g/ml (ISO 2811-1) 
 

Plėvelės susiformavimo trukmė: 60 min. (23 °C, 50 % RH) 
 

Kietėjimo greitis: 2 mm/24 valandos (23°C, 50 % RH, 
2 mm plėvelė) 

 

Sukietėjęs gaminys 
 
Išvaizda:                                                                  Matinis paviršius 
 
Kvapas: bekvapis 
 

Šiluminis atsparumas: Nuo –50 °C iki +120 °C 
 

Shore A kietumas: 20 (ISO 868) 
 

100% modulis: 0,3 N/mm2 (ISO 8339-A, ant stiklo) 
 

Tempiamasis stipris: 0,4 N/mm2 (ISO 8339-A, ant stiklo) 
 

Pailgėjimas iki nutrūkimo: 400 % (ISO 8339-A, ant stiklo) 
 

Elastinis atsistatymas: 85 % (ISO 7389-A, 100 %, ant stiklo) 
 

Susitraukimas: 28 % (ISO 10563) 
 

Paslankumo riba: 25 % 
 

STANDARTAI 

 Atitinka ISO 846-B reikalavimus: mikrobiologinis augimas: 0-1 
lygis. 

 EN 15301-1: jautrumas ugniai: E klasė 
 

 VOC emisijos ženklinimas (Prancūzija): A+ klasė 
 

Laikymas: uždaroje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, 
apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių – 
nuo +2 ºC iki 30 ºC temperatūroje, gaminį tinka 
naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. 
Atidarytą pakuotę išnaudokite per 1 mėnesį. 

 

Prieš naudodami gaminį, peržiūrėkite Medžiagos saugos 
duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą. 

Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, 
įskaitant rekomendacijas dėl gaminio naudojimo paskirties ir 
naudojimo būdo, pagrįstos mūsų šio TDL išleidimo metu 
turimomis žiniomis ir praktine patirtimi. Gaminys gali būti 
įvairiai pritaikomas ir naudojamas įvairomis darbo sąlygomis, 
kurių mes negalime kontroliuoti. Dėl šios priežasties 
„Henkel“ neatsako už gaminio tinkamumą naudoti gamybos 
procesams ir pagal sąlygas, kuriomis naudojate gaminį, taip 
pat už numatytą gaminio naudojimo paskirtį ir rezultatus. 
Primygtinai rekomenduojame atlikti gaminio tinkamumo 
naudoti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. 

Neprisiimame teisinės atsakomybės už šio Techninio 
duomenų lapo turinį arba bet kokias rašytines ir žodines su 
gaminiu susijusias rekomendacijas, nebent mirties arba 
asmens sužalojimo atveju būtų nustatytas mūsų aplaidumas 
arba atsakomybė pagal taikytinus privalomuosius su 
gaiminiu susijusius įstatymus. 

TECHNINIAI DUOMENYS 

 

SVEIKATA IR SAUGA 


