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ÖZELLİKLERİ 

• Düşey yüzeylerde akma yapmaz 
• Birçok yapı elemanına astarsız mükemmel yapışma sağlar 
• Pürüzlü yüzeylerde daha iyi yapışma sağlamak için PRIMER KVZ 16 kullanınız 
• Çok iyi teknik değerlere sahiptir 
• %20’ye varan hareket kabiliyeti vardır 
• Kimyasallara karşı dayanıklıdır, korozyona neden olmaz 

• Renkler : Beyaz, gri 

 
KULLANIM ALANI 
• Aynaların parlak fayans ve cilalı tahta gibi muhtelif yüzeylere yapıştırılması için 
 
TEKNİK BİLGİLER 
Kürlenmemiş ürünün değerleri: 

Yapısı         Nötral oxim silikon 
Şekli         Macun kıvamında 
Kürlenme şekli        Havanın rutubeti ile 
Yoğunluk        1430 +/- 10 kg/m³ 
Kabuk bağlama süresi 23°C’de/%50 relativ rutubet   5 - 20 dakika 
Kürlenme süresi 23°C’de/%50 relativ rutubet    2 mm/gün 
Akma mukavemeti ISO 7390      0 mm 

Uygulama ısısı        + 5 °C ile + 40 °C arası 
 

Kürlenmiş ürünün değerleri : 
Sertlik Shore A,   ISO 868      15 - 30 
Gerilme mukavemeti ISO 8339     0,40 - 0,60 MPa 
E Modülü %100 ISO 8339      0,30 MPa 
Kopma mukavemeti ISO 8339      % 150 - 200 

Gerilme mukavemeti ISO 37’ye 1     > 1,30 MPa 
Kopma mukavemeti ISO 37’ye 1     > % 250 
Hacımca değişim ISO 10563      < %10 
Elastikiyet ISO 7389       % 98 
Isı mukavemeti       - 40 °C ile + 180 °C arası 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
UYGULAMA 
Uygulama yapılacak yüzeyin tek parça, temiz, yağsız ve tozsuz olması gerekir. Yüzeyde bulunan 
yabancı maddelerin mutlaka yok edilmesi gerekir. 

 
Uygulama: 
• Doğru ve başarılı bir netice için, TEKAFIKS Ayna Silikonunun aynaya aşağıdan yukarı doğru ve de 
yaklaşık 1 cm genişliğinde ve 20 cm uzunluğunda yan yana parçalar halinde sıkılarak uygulanması 
gerekir. 
• Aynanın kalınlığı ile ilgili bir kural vardır : Her 1 kg ayna için 20 cm boyunda silikon sıkılmalıdır. 

Örneğin, 100 cm x 100 cm boyutlarında ve 4 mm kalınlığında (yaklaşık 10 kg) bir ayna için 200 cm 
silikon sıkılması gerekir. Buda 3 adet 70 cm boyunda silikon demektir. Kalınlık 8 mm olsa idi 6 adet 70 
cm’lik silikon sıkılması gerekecek idi. 
• Sonra aynayı yapıştırılacak yüzeye bastırarak yapıştırın ve sabitlemek için bir yere dayayın. Hiç 
oynatmadan tutarken, maskeleme bandı ile hareketsiz durmasına yardımcı olun. Bu arada  
aynanın arkasında düşey hava akımının kesilmemesine dikkat edin. 
• En az 48 saat sonradan itibaren dayanağın kaldırılması önerilir. 

• Yapıştırma ve doldurma işlemine yaklaşık 1 hafta sonra başlamak gerekir. 
• Kenarlardan taşan yeni sıkılmış silikon ve el aletleri, TEKAFIN temizleyici ile, kurumuş silikon ya 
mekanik yöntemlerle, yada TEKAPURSIL S veya APURSIL temizleyici ile temizlenebilir. 
 
AMBALAJ ŞEKLİ 
• 300 ml kartuşlarda (20’li kolilerde) 
• 200 lt varilde 

• Yada ihtiyaca göre muhtelif ambalaj şekillerinde 
 
STOKLAMA ŞEKLİ 
Kuru ve iyi havalandırılabilen + 5 °C ile + 25 °C sıcaklıklarda, orijinal ambalajında 12 aydır. 
 
DİKKAT EDİLELECEK HUSUSLAR 

Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz. Uygulama sırasında uygun giysi giyiniz ve eldiven 
kullanınız. Ürünün göze teması durumunda hemen bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Sadece 
havalandırması iyi yerlerde kullanınız. 

 
DİKKAT 
Yukarıdaki değerler firmamızın kendi şartlarında ve kendi imkanları ile tedarik ettiği ürünler üzerinde 
yaptığı deneylerin neticesi olup, bağlayıcı değildir. Kullanmadan önce kendi şartlarınıza uygun 

koşullarda deneme yaptıktan sonra kullanmanızda yarar vardır. 
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