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Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro. 
På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os 
ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer. 
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Technical Data: 
  

Basis Polysiloxane 

Konsistens Pasta 

Hærdnings system Fugtoptagelse 

Skind dannelse (20°C/65% R.H.) Ca. 30 min. 

Hærdnings hastighed (20°C/65% R.H.) Ca. 1,5 mm/24t 

Hårdhed(DIN 53505) 20 ± 5 Shore A 

Vægtfylde (DIN 53479) 1,36 g/ml 

Temperatur resistens -50°C til +120°C 

Elastisk gendannelse (ISO 7389) > 80 % 

Maksimal tilladt forvrængning 25 % 

Elastisk Modul 100 % (DIN 53504) 0,30 N/mm²  

Maksimal trækstyrke (DIN 53504) 2,1 N/mm² 

Forlængelse ved brud (DIN 53504) > 1200 % 

 
Produkt:  
Silirub Cleanroom er en høj-kvalitets neutral, 
elastisk lav-modul silikone fugemasse.Produktet er 
udviklet til fuge applikationer i kritiske omgivelser 
(hospitaler, laboratorier, pharmaceutisk industri)  og 
til fødevare-sikre applikationer. 
 
Karakteristik:  
- Permanent farve, UV-resistent 
- Forbliver fuld elastisk efter afhærdning 
- Særdeles god vedhæftning på mange 

materialer 
- Næsten lugtfri 
- Langsom skinddannelse – Derfor velegnet til 

lange fugeopgaver 
- Testet I henhold til FDA regulativ kode CFR 21 

§ 177.2600 (e) og (f) 
 
Applikationer:  

 Fugning i renrums applikationer på hospitaler, 
laboratorier og andre kritiske omgivelser 

 Fugning I omgivelser hvor fødevarer behandles 
og opbevares ( fødevare beholdere, kølerums 
installationer, fødevare industri mv.) 

 Ekpansions fuger imellem forskellige bygnings 
materialer 

Emballage: 
Farve: Hvid, Andre farver på anmodning 
Emballage: Patron 310mL 
 
Holdbarhed: 
12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør 
opbevaring ved temperature imellem +5°C og +25°. 
Vigtigt : Produktet er varme følsomt. Ved 
opbevaring og transport under varme forhold er 
holdbarheden begrænset til 6 måneder. 
 
 
Overflader:  
Type: Alle almindelige overflader 
Overfladens stand:tør, støv- og fedtfri 
Forbehandling: grund porøse overflader med 
Primer 150 (rådfør Soudal Primer tabel), ingen 
primer nødvendig på ikke porøse overflader. 
Anvendelse af Soudal Surface Activator på glatte 
overflader vil forbedre vedhæftningen af Silirub 
Cleanroom. 
Vi anbefaler en forudgående kombatibillitets test, 
specielt på PVC og pulverlakerede overflader. 
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Fuge dimensioner: 
Minimum bredde: 5 mm 
Maksimum bredde: 30 mm 
Minimum dybde: 5 mm 
Anbefaling : 2 x dybde = bredde 
 
Påføring: 
Metode: Fugepistol 
Påførings  temperatur: +5°C to +35°C 
Rengøring: Med mineralsk terpentin umiddelbart 
efter anvendelse 
Finish: sæbe opløsning inden skinddannelse 
Reparation : med Silirub Cleanroom 
 

Sundheds- og sikkerheds anbefalinger: 
Anvend almindelig industriel hygiejne. Se label for 
yderligere information.  
 
Bemærkninger: 
- Kemisk fuldstændig neutral  
 
Tests og Certifikater : 

 IKI (Institut for sygehus hygiejne, Giessen, 
Tyskland) Godkendelser til desinficerende og 
barriere dannende imod mikroorganismer (på 
Trespa Meteon paneler) 

 FDA CODE 21 §177.2600 (e) og (f) tests af 
IANESCO (Frankrig), rapport 10228, dateret 31 
October 2002 

 ift-Rosenheim i henhold til 
DIN EN ISO 11600-F 25 LM 


