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Disbothan 204 204

Silikon-Fugendicht 
 
 Elasztikus szilikonos fugázó szaniterekhez 
 
 
 
 
 
 
 
Alkalmazás: 
 Szaniter és nedves felületek 

fugázásához 
 Beltéri csomópontok fugázásához 
 Gépjárművek, lakókocsik, hajók 

és egyéb tömítésekhez. 
Márványhoz nem alkalmas! 
Nem átfesthető! 
 
Tulajdonságai: 
 Elasztikus 
 Termikusan és kémiailag terhel-

hető 
 Gombásodásgátlógátló (fungicid 

tulajdonságú) 
 
Alapanyag: 
Szilikonkaucsuk, acetát-
térhálósodású 
 
Kiszerelés: 
310 ml-es műanyag kartus  
(12 db/ karton) 
 
Szín: 
fehér (Weiß), szürke (Grau), Manhat-
tan, sötétbarna (Dunkelbraun), 
Bahamabeige, Antracit (Anthrazit), 
transzparens (Transparent) 
 

Tárolás: 
Hűvös és fagymentes helyen. Erede-
ti, lezárt edényben 12 hónapig eltart-
ható.  
Max. raktárhőmérséklet: 25 °C 
 
Műszaki adatok: 
Sűrűség: 1 g/cm3

Nyúlás: max. 25 % 
fugaszélességre vonatkoztatva 
Száraz levegővel szembeni ellenálló- 
képesség:                  -40°C-től 120°C 
-ig 
Zsugorodás: ca. 15 % 
Fugaszélesség: max. 30 mm 
 
 
 
 
Alkalmas alapok: 
Zománc, csempe, üveg, lakkozott fa, 
kerámia, műgyanta vakolat, lakkozott 
acél, keménycserép, kőcserép. 
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, 
hordképes, és tapadást gátló anya-
goktól mentes.  
 
Feldolgozhatóság: 
Az anyag feldolgozásra kész. 
 
Felhordás: 
Az anyagot egyenletesen a fugába 
adagolni. A felületet vízzel benedve-
sített szerszámmal lehet simára húz-
ni. 
 
Felhasználás: 
10x10 mm-es fugaméret: kb. 100 
ml/m 
 

Feldolgozási hőmérséklet: Termékleírás Anyag, környezet, alapfelület hőmér-
séklete min. 5 °C, max 40 °C legyen. 
 
Száradási idő: 
Kb. 1,0 mm/ 24 óra, 20 °C hőmérsék-
leten és 60 % relatív páratartalom 
esetén. 
 
Átfesthető: 
A Disboflex 204 Silikon-Fugendicht 
nem átfesthető! 
 
Szerszámok tisztítása: 
Használat után azonnal Disboxid 419 
Verdünner hígítóval tisztítani.  
 Feldolgozás 
Biztonsági előírások: 
Gyermekek számára nem hozzáfér-
hető helyen tárolni. Szembe kerülve 
azonnal bő vízzel kimosni. Csak jól 
szellőző helyen használható fel. Nem 
juthat a  csatornarendszerbe, nyílt 
vizekbe és a talajba.  
 
Hulladék elhelyezés:  
Csak az üres dobozokat szabad a 
hulladéktárolóba dobni. További 
informáci: lásd Bizonsági Adatlap 
 
Műszaki tanácsadás: 
Ez a Műszaki Ismertető nem foglal-
kozhat valamennyi, a gyakorlatban 
előforduló alapfelülettel és azok fes-
téstechnikai előkészítésével. 
Nehéz esetekben kérje szaktanács-
adóink részletes és egyedi megoldást 
nyújtó véleményét.  
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. 
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét. 
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