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Właściwości produktu  

Niemal bezzapachowa silikonowa 
masa uszczelniająca z aktywną 
konserwacją produktu. Nie ulega 
zniszczeniu w kontakcie z materia-
łami bitumicznymi.  
Nadaje się do uniwersalnego sto-
sowania do uszczelniania prze-
szkleń i w produkcji okien, do od-
pornych na ścieranie zamknięć  
w pomieszczeniach sanitarnych, 
do uszczelniania szczelin dylata-
cyjnych w budownictwie nadziem-
nym i do silnie obciążonych złącz. 
Przydatność do stosowania mate-
riału w różnych obszarach dowie-
dziona jest raportami z badań. 
Remmers MultiSil ma nadzwyczaj 
dobrą przyczepność i na wielu 
podłożach niewymagane jest grun-
towanie zwiększające przyczep-
ność. 
Podłoże 

Powierzchnie mające stykać się  
z masą muszą być nośne, suche, 
czyste i wolne od tłuszczu. Metale 
powinny być metalicznie czyste.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luźne i słabo przylegające powłoki 
malarskie należy usunąć. Przy 
stosowaniu w budownictwie należy 
zachowywać wymiary wypełnienia 
zgodnie z DIN 18540. Zbyt głębo-
kie szczeliny należy wypełnić spe-
cjalną wkładką Rundschnur, aby 
uzyskać prawidłową głębokość. 
Przy uszczelnianiu okien należy 
przestrzegać normy DIN 18545 lub 
informacji IFT Rosenheim. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przy stosowaniu na rozpuszczalni-
kowych lazurach do ochrony 
drewna, na tworzywach sztucz-
nych i na nieznanych podłożach 
zaleca się wykonać najpierw pró-
bę. Do gruntowania zwiększające-
go przyczepność należy stosować 
primer Remmers Silicon Primer P, 
przestrzegać podanych czasów 
wietrzenia. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 7378 -7398 

MultiSil 
Masa uszczelniająca na bazie kauczuku silikono-
wego (DIN 18545-E). 
Obojętnie sieciujący (układ alkoksy). 
Klasa materiału budowlanego B1, DIN 4102 część 1 
Klasyfikacja: ISO 11600-G-25-LM i 
   ISO 11600-F-25 LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
zewnętrznych 

i wewnętrznych 

 Dpouszczony do 
stosowania na 
powierzchniach 

mającycvh 
bezpośredni 

kontakt z 
żywnością 

 Temperatura 
stosowania 

 Pistolet do 
iniekcji 

materiałów 
uszczelniających  

 Przdechowywać  
w miejscu 

chłodnym, ale 
zabezpieczonym 
przed mrozem. 
Chronioć przed 

wilgocią. 
Opakowanie 

zamykać 

 Okres 
przechowywania 

    

 Dane techniczne produktu 

Gęstość:  ok. 1,0 g/ml 
Czas tworzenia błony 
(klimat normowy):  ok. 10 minut 
Temperatura stosowania:  + 5°C do +35°C 
Szybkość twardnienia:  ok. 1,5 mm/dzień 
Właściwości produktu po związaniu: 
Wartość naprężenia rozciągającego  
100% (DIN 52 455-A1):  0,28 N/mm² 
Wartość naprężenia rozciągającego  
25% (DIN 52 455-A1):  0,08 N/mm² 
Wytrzymałość na rozrywanie 
(DIN 52 455-1):  0,60 N/mm² 
Wydłużenie przy zerwaniu 
(DIN 52 455-1):  ok. 210% 
Zdolność powracania do stanu  
pierwotnego (DIN 52 458-BR-1-100):  > 90% 
Skurcz objętościowy 
(DIN 52 451-A):  ok. -3% 
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Sposób stosowania 

Otworzyć kartusz i uciąć ukośnie 
dyszę odpowiednio do szerokości 
szczeliny. Wypełnić szczelinę wy-
ciskając kit Remmers MultiSil.  
Przy czym materiał należy nanosić 
pod wystarczającym ciśnieniem na 
ścianki szczeliny. Masę dylatacyj-
ną od razu po ułożeniu należy wy-
gładzić zwilżoną szpachlą. 
Wskazówki 

Nie stosować na kamieniach natu-
ralnych. Nie nadaje się do akwa-
riów i spoin podwodnych. Na pew-
nych lakierach i tworzywach 
sztucznych możliwe jest lekkie 
żółknięcie. Podane wskazówki 
czasowe dotyczące tworzenia bło-
ny i twardnienia zależą od okresu 
magazynowania i zmieniają się 
podczas starzenia produktu. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pistolety ręczne i na sprężone po-
wietrze, szpachla i taśma klejąca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kartusze 310 ml, opakowania alu-
miniowe 400 ml i 600 ml zgodnie 
z aktualnym programem produkcji. 
Zużycie: 
100 ml/mb przy przekroju spoiny  
1 cm² 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu 
w chłodnym i suchym miejscu co 
najmniej 9 miesięcy: sprawdzać 
nadruk na opakowaniu. Produkty 
o indywidualnie dopasowanych pa-
rametrach można przechowywać 
przez 6 miesięcy.  
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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