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Sanitets Silikon
Motståndskraftigt silikon med 5 års mögelskyddsgaranti*

Användningsområde:  » Kan användas inom- och utomhus.

 » För elastiska hörn-, rörelse- och anslutningsfogar på glaserade och oglase-
rade keramiska plattor, glas och de flesta plastmaterial och underlag.

 » Idealisk för användning i badrum, dusch och andra sanitetsutrymmen tack 
vare ett effektivt mögelskydd.

Produktegenskaper:  » 5 års mögelskyddsgaranti*

 » Neutralhärdande enkomponents silikontätmassa för användning i våtut  
    rymmen och andra utrymmen.

 » Utmärkt häftförmåga på glaserade och oglaserade keramikplattor, glas och 
de flesta plastmaterial och underlag.

 » Mycket lätt att arbeta med: Utmärkt flytmotstånd, luktsvag och lätt att glätta.

 » Snabbhärdande: klibbfri efter en kort tid. 

 » Mycket åldersbeständig

 » Fäster utan primer på nästan alla underlag.

 » Färgerna är anpassade efter Knauf Fogmassa. Finns i följande färger: anemon, 
antracit, bahamasbeige, basalt, caramel, cementgrå, chagallblå, grå, krokus, 
ljusbrun, mörkbrun, manhattan, mint, pergamon, savann, siena, silvergrå, trans-
parent och vit.

Sid 1 / 4

5 ÅRS
MÖGELSKYDDS-

GARANTI!*



Tekniska specifikationer: Användningstekniska data - ohärdad
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Knauf Sanitets Silikon

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +5°C till +40°C

Densitet vid 20°C  1,01 g/cm3

Konsistens: ISO 7390 stabil

Räcker till: ca. 12 m (6 x 6 mm fog)

Skinnbildning*: ca. 25 minuter

Härdningshastighet*: 1-2 mm/dygn

* vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet.

Materialtekniska data

Bas: silikon

Hållbarhet: minst 18 månader

Förvaring: svalt och torrt

Förpackning: 300 ml plastpatron

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Sanitets Silikon 300 ml
antracit:             267700 / 40 06379 07955 1 
bahamabeige: 267692 / 40 06379 07950 6
basalt:                 267698 / 40 06379 07954 4
manhattan:  267695 / 40 06379 07952 0
off-white:  267691 / 40 06379 07949 0
silvergrå:  267697 / 40 06379 07953 7
transparent:  267683 / 40 06379 07947 6
vit:   267689 / 40 06379 07948 3
cementgrå: 267694 / 40 06379 07951 3
svart:                   267702 / 40 06379 07956 8
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Användningstekniska data - härdad*

Knauf Sanitets Silikon

Draghållfasthet: ISO 8339 0,7 N/mm2

Brottöjning: ISO 8339 300 %

E-modul vid 100 % töjning: ISO 8339 0,34 N/mm2

Hårdhet, Shore A: ISO 868 22

Rivhållfasthet: ISO 34, metod C 4,5 N/mm2

Rörelseförmåga: ISO 11600 25 %

Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C

Brandklass: DIN 4102 B2

* efter 4 veckor i 23°C och 50 % relativ luftfuktighet



Förutsättningar: Vid fogning med Knauf Sanitets Silikon måste fogbredden anpassas så att den elastiska 
fogen vid rörelser i underlaget rör sig högst 25 % (12,5 % töjning och 12,5 % samman-
pressning).

Underlag: Knauf Sanitets Silikon fäster utmärkt utan primer på de flesta oporösa silikatiska underlag 
(t.ex. glas, keramik, glaserad kakel, klinker och emalj), metaller (t.ex. aluminium, stål, zink 
och koppar), målade, laserade eller impregnerade träytor och plastmaterial (t.ex. epoxy-
plast, polyester, polyakrylat och plastlaminat).

Underlaget som ska fogas eller limmas måste vara torrt, rent och fritt från damm, fästmas-
sa, fogmassa, rost, olja och andra orenheter.

Oporösa underlag rengörs med lämpligt lösningsmedel och en mjuk, luddfri bomullsduk. 
Eftertorka direkt med en annan duk innan lösningsmedlet avdunstar.

Lämpliga lösningsmedel:
- etanol för glas, glasliknande material och plast. 
- metyletylketon för aluminium, anodiserat aluminium, rostfritt och galvaniserat stål. 
- lacknafta för rostskyddsbehandlat järn, lackerad aluminium och målat eller laserat trä. 

Använd åldersbeständig bottningslist i djupa fogar. Bottningslisten får inte skadas vid 
appliceringen. 

Testa vidhäftningen på underlaget om du är osäker.
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Arbetsanvisning: Applicera Knauf Sanitets Silikon med handpistol eller tryckluftsdriven patronpistol. 

Öppna patronen genom att skära av toppen. Skruva fast den medföljande patronpipen 
och snedskär den i samma bredd som fogen.  

Applicera en jämn mängd Knauf Sanitets Silikon i fogen. Undvik att silikonmassan fäster i 
botten på fogen.   

Eftersläta silikonfogen med en fogpinne doppad i såpvatten innan skinnbildning. 

Knauf Sanitets Silikon fäster utmärkt på redan härdat silikon, vilket gör det möjligt att arbeta 
i sektioner.  

Ytterligare information Knauf Sanitets Silikon ska endast användas i temperaturer mellan +5°C och +40°C. 

Testa att underlaget är kompatibelt och att silikonmassan fäster om du är osäker. 

Knauf Sanitets Silikon kan inte övermålas. 

Intensiv tobaksrök och liknande miljöfaktorer kan leda till att silikonfogarna missfärgas. 

Vid kontakt med ögon eller slemhinnor, skölj noggrant med rikligt med vatten för att und-
vika irritationer. Härdat silikon kan hanteras utan hälsoproblem.  

Öppnade patroner kan förvaras i flera dagar om patronpipen försluts. 

*Mögelskyddsgaranti: 5 års garanti (från inköpsdatum på kvittot) på produktens mögel-
skyddsegenskaper. Garantin gäller endast då fogningen är utförd enligt anvisningarna 
och fogen rengjorts tillräckligt. Vid berättigade ersättningsanspråk ersätter vi produkten 
kostnadsfritt. Ingen annan ersättning kan komma i fråga. Vårt ansvar enligt gällande lag-
stiftning påverkas inte.

Mer tips, anvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.



Anteckningar:

Knauf Expert 
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771 - 611 610
Hemsida: www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012

Sanitets Silikon Produktinformation
December 2012

Sid 4 / 4

Observera: Vid användning av Knauf Sanitets Silikon på obehandlade trä- och fanerytor kan underlaget 
mörkna.

Knauf Sanitets Silikon kan missfärga kanterna på vissa naturstenar. För natursten rekom-
menderas därför Knauf Marmor & Granit Silikon.

Knauf Sanitets Silikon kan missfärgas om det kommer i kontakt med bitumenhaltiga eller 
organiska elastomer som avger mjukmedel, t.ex. EPDM-gummi, butyl, neopren och isoler-
massa. Undvik därför direktkontakt med sådana material.

Knauf Sanitets Silikon är inte lämpligt för akvarier och liknande – använd i stället Knauf 
Aqua-Dicht.

För användning i utrymmen där livsmedel hanteras rekommenderas Knauf Küchen-Silicon.


