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SIGILLANTE SG15 
Technický list SC 00277 

NÁZOV: SIGILLANTE SG15 

TYP: Viacúčelový tesniaci prípravok bez zápachu s vynikajúcou priľnavosťou a 
elasticitou. Rýchlosknúci. 

POUŽITIE: Používa sa v produktovej rade VALPAINT E-VOLUTION a VALPAINT I-
BETON, okolo sprchového boxu a v kritických miestach, kde je potrebné 
vytvoriť elastický a vodotesný spoj 

CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.510 ± 30 gr/LT pri teplote 20°C 
Výdatnosť: podľa potreby 
Estetický efekt: = = = = = 
Viskozita: 100000-150000 cps 
Zafarbenie: biela 
Balenie: 125 ml 

DOBA SCHNUTIA: Suchý na povrchu: 50 minút pri 20 °C 
Pretierateľný: 2 hodiny pri 20 °C 
Úplne suchý: 1 dn pri 20 °C (pri vrstve 2mm max.) 

CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Vysoko elastický (až do 350%) a tixotropný, ľahko aplikovateľný aj pre ťažko 
dostupné miesta. Odoláva plesniam, je ideálny do vlhkom prostredí. 
Vynikajúca priľnavosť bez základného náteru na všetky tradičné stavebné 
materiály, aj pri vlhkých povrchov. 
Ekologický: bez VOC, neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty. Podľa 
regulačné normy pre kvalitu vnútorného ovzdušia ISO 16001 má veľmi nízku 
úroveň škodlivých látok. Certifikovaný v triede A +, podľa francúzskej normy 
z 19 apríla 2011. 

ŠPECIFIKÁCIA ŠTANDARD Hodnota 

PRUŽNOSŤ 
FORMOVANIA 100% 

ISO 37 / DIN 53004 0,6 N/mm2 

ODOLNOSŤ VOČI 
TLAKU 

ISO 37 / DIN 53004 1,6 N/mm2 

ELASTICITA (%) ISO 37 / DIN 53004 približne 350 

ŠPECIFIKÁCIA ŠTANDARD Hodnota Znak 
EMISIE 
ZNEČISŤUJÚCICH 
LÁTOK

ISO 16000 TVOC 

OBSAH 
ROZPÚŠŤADIEL 
A IZOKYANÁTOV 

- neobsahuje 

VOC Smernica 
2010/75/UE 0 g/L 
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ENVIROMENTÁLNA 
ŚPECIFIKÁCIA: 

= = = = = 
Katalýza: katalyzovaný s CT50 
spôsob: nerezová špachtľa 
počet náterov: 1 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
PRÍPRAVA PRODUKTU: 
APLIKÁCIA: 

APLIKAČNÝ CYKLUS: V prípade vlhkých podkladov vyžadujúcich vodotesnú zábranu aplikujte 
Sigillante SG15 pred Rasante DDS + B60, zatiaľ čo na podkladoch bez problémov 
s  vlhkosťou aplikujte Sigillante SG15 pred Meteore 12. 
Povrch očistite a odmastite tak, aby boli bez oleja, mastnoty, hrdze alebo prachu. 
Ak je to potrebné, odstráňte zvyšky tlakom alebo stlačenim vzduchu, brúsnym 
papierom alebo kefou, aby ste odstránili nečistoty pred aplikácou. Aplikujte po 
obvode sprchového kúta, vane, umývadla a pod. 
Aplikujte Sigillante SG15 do špár po obvode sprchovej vaničky, vane, umývadla 
alebo na všetky miesta kde sú spájané rôzne materiály z prodktovej rady 
VALPAINT E-VOLUTION alebo VALPAINT I-BETON, kde je potrebný 
pružný a vodotesný spoj. Použite Sigillante SG15, aby ste predišli presakovaniu 
vody. Poznámka: Ak je potrebné dosiahnuť dekoratívny efekt s VALPAINT I-
BETON na podlahách a stenách musí byť pred aplikáciou Meteore 14, 
aplikovaný Sigillante SG15 na miesta, kde sa stretáva stena a podlaha, čím sa 
vytvorí niekoľko milimetrová vrstva po celom obvode plochy.. 
Vytlačte produkt z tuby súmerným tlakom, tak aby ste zabránili dvojitému 
naneseniu materiálu na jedno miesto a nevytvorili tak vzduchové bubliny. 
Pre dosiahnutie rovnomernej vrstvy na všetky miesta a pre získanie homogénnej 
vrstvy výrobku nanášajte Sigillante SG15 miernym tlakom. Vždy aplikujte 
hrúbku najmenej 1 mm. Sigillante SG15 je vytvrdzovaný vlhkosťou a úplne 
suchý po 1 dni pri teplote 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti, a ak je aplikovaný v 
maximálnej hrúbke do 2 mm. Výrobok má vysokú tepelnú odolnosť, a to od - 40 
° C do + 100 ° C 

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +5°C do +40°C. 
SKLADOVANIE: uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote 

od +5°C do +25°C. 
STABILITA: približne 1 rok v originálnom balení 
POZNÁMKY: Náradie ihneď po použití umyte alkoholom, acetónom alebo rozpúšťadlom. 

Po vyschnutí je možné prípravok odstrániť len mechanicky. 

Vydanie: č°3 – Január 2020 

Vydané: Oddelením kontroly VALPAINT S.p.A.  Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

OBSAH 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTOK 

- neobsahuje 
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