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PATTEX  

Katon korjausmassa 

Silikonipäällysteaine 
 
 

OMINAISUUDET 

SilicoTec®, 100 % silikonia 
Säilyttää joustavuutensa pitkään 
Siveltävä 
Halkeamien ja liitosten korjaamiseen 
Sisä- ja ulkokäyttöön 
Kiinnittyy yleisimpiin rakennusmateriaaleihin* 
Säilyttää joustavuutensa pitkään 
Hajuton 
 

*Ei sovellu PE-, PP-, PMMA- ja PTFE-muoveille, 
luonnonkivelle tai vedenalaisille sovelluksille. 
 

 

KÄYTTÖTARKOITUS 

Yleiskäyttöinen silikoni, joka muodostaa suojaavan 
kerroksen. 
Siveltävä korjaussilikoni pienten reikien, välien ja liitosten 
korjaamiseen: 

Kattotiilet 
Metalliset kattokourut 
Aluskatteet 
Seinät (betoni, kivi, muuraukset) 
Sadevesijärjestelmät 
 
Voidaan levittää; 
siveltimellä 
telalla 
lastalla 
 

Kiinnittyy yleisimpiin rakennusmateriaaleihin, esimerkiksi metalliin (teräkseen, ruostumattomaan 
teräkseen, sinkkiin, alumiiniin, lakattuun ja anodisoituun alumiiniin), betoniin, muurauksiin, 
kuitusementtiin, eristeisiin kuten Styropor®-polystyreeniin ja PU-vaahtoon, puuhun ja laattoihin. 
Ei sovellu luonnonkivelle, kokopuuelementeille, marmorille, travertiinille tai muille huokoisille 
materiaaleille. Tuote voi vaikuttaa käsiteltävän pinnan ulkonäköön. 
 

 

PINTOJEN ESIKÄSITTELY 

Käsiteltävien pintojen on oltava puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. Poista irtonaiset ja 
huokoiset osat. Poista jäämät ja epäpuhtaudet huolellisesti. Rasva voidaan irrottaa 
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erikoispuhdistusaineella. Älä annostele tuotetta märille pinnoille tai pinnoille, joilla on seisovaa 
vettä. Vaakasuorien pintojen on oltava riittävän kaltevia, jotta niille ei pääse kertymään vettä. Älä 
käytä tuotetta sateessa. 
Bitumikate ja muut vaativat pinnat on esikäsiteltävä pohjusteella. 
 

 

KÄYTTÖ 

Siveltävä silikoni 
Silikoni voidaan levittää käyttökohteen ja mieltymyksen mukaan joko siveltimellä, telalla tai 
lastalla. Vaativat pinnat on esikäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla pohjusteella. 
Silikonia on levitettävä vähintään 1,5 mm:n paksuinen kerros. Kovettuminen kestää noin kaksi 
vuorokautta. Kun ensimmäinen kerros on kovettunut täysin, silikonia voidaan tarvittaessa levittää 
toinen kerros. 
Koska käyttökohteet ja pintojen materiaalit vaihtelevat, suosittelemme, että tuotetta testataan 
ennen käyttöä. 
 
Suojaa silikoni vedeltä (esimerkiksi sateelta) siihen saakka, kunnes pinta on kovettunut. 
Sateenkestävä noin 24 tunnin jälkeen1*. 
 
1*Kovettumisaika riippuu ilmankosteudesta ja lämpötilasta. 
 

 

TEKNISET TIEDOT 

Valmistusraaka-aineet: 
Vesipitoinen silikoniemulsio; polymeroitu haihduttamalla 
 
Tiheys (DIN EN ISO 2811-1): n. 1,3 g/cm³ 
 
Lämmönkesto: -50 °C...+150 °C 
 
Käyttölämpötila: +5 °C...+40 °C 
Kuiva ja lämmin ilma nopeuttaa ja kylmyys hidastaa kovettumista. 
 
Kulutus: n. 2,5 l/m² (3,2 kg/m²) 
 
Kerroksen paksuus / levityskerta: enint. 3 mm 
 
Kovettumisaika (lämpötilasta riippuen): n. 1–2 mm/vrk 
 
Liikkuvuus: n. 25 % 
 

 

VAROITUKSET: 

Tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Valmistuspäivämäärä / parasta ennen -päiväys: Katso 
painatus. Pattex-silikonit eivät sovellu nautittavaksi. Silikonipinnat eivät saa olla kosketuksissa 
elintarvikkeisiin, eikä tuotetta tule käyttää akvaarioiden tms. tiivistämiseen. 
Pattex-silikonit eivät sovellu uima-altaiden tiivistämiseen tai vedenalaisiin sovelluksiin. Tuotteet 
eivät myöskään sovellu luonnonkivelle. 
 
Pattex-silikoneja ei tule levittää materiaaleille, joista vapautuu ajan myötä ainesosia tai 
sivutuotteita (esimerkiksi eristemaaleille, butyylitiivisteille tai EPDM-kumille). 
 
Puhdistusohjeet: 
Vastalevitetty Pattex-silikoni, joka ei ole ehtinyt kovettua, voidaan poistaa etanolilla. Myös 
työvälineet voidaan puhdistaa etanolilla. Kovettunutta tiivistettä ei voi poistaa liuottimilla vaan se 



täytyy irrottaa mekaanisesti tarkoitukseen soveltuvalla työkalulla (esimerkiksi Pattex-
saumanpuhdistusveitsellä) tai Pattex-silikoninpoistoaineella. 
 
Varastointi: 
Säilytettävä hyvin suljettuna kuivassa, viileässä ja pakkaselta suojassa. 
Säilyy alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä varastoituna vähintään 18 kuukautta 
pakkauspäivämäärästä 
(valmistuspäivämäärä / parasta ennen -päiväys huomioitava). 
 

 

Muut tuotetiedot 

Lyhenne Pakkauskoko 
DAR1E 4 kpl à 750 ml 
 

 

 

KÄYTTÖTURVALLISUUS 

Suojatoimenpiteet: 
Tutustu käyttöturvallisuustiedotteen varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöä. 
 
Käyttöturvallisuustiedote on luettavissa sivustossa www.mymsds.henkel.com. 

 

HÄVITTÄMINEN 

Kovettuneet tuotejäämät voidaan pieninä määrinä hävittää kotitalous- tai yritysjätteenä. 
Suuret määrät on hävitettävä erikseen. Kierrätä tyhjät pakkaukset. 
Eurooppalainen jätekoodi: 080410 

 

Tämä tekninen tiedote on laadittu kokemuksiimme perustuvien tämänhetkisten teknisten 
tietojen perusteella. Tiedote korvaa aiemmat tuotteesta julkaistut tiedotteet. 
 
Huomautus: Edellä mainitut tiedot ovat yleisluonteisia ohjeita. Meistä riippumattomien 
käsittely- ja käyttöolosuhteiden ja erilaisten materiaalien suuren määrän vuoksi 
suosittelemme kokeilemaan tuotetta riittävän kattavasti ennen varsinaista käyttöä. Tämän 
vuoksi emme voi vastata tiedotteen tietojen ja ohjeiden mukaisen käytön tuloksista. 
 
Henkel Norden Oy 
Äyritie 12 A, 01510 Vantaa 
puh. 020 122 311 
www.pattex.fi 
 


