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PATTEX  

Tak &Tätningsmassa 

Fogtätningsmassa 
 
 

EGENSKAPER 

SilicoTec® 100 % silikon 
Högelastiskt 
Reparation av hål, sprickor och anslutningar 
För inom- och utomhusbruk 
Fäster på nästan alla vanliga byggnadsmaterial* 
Behåller elasticiteten 
Luktneutralt 
Godkänt enligt den tyska miljöcertifieringen Blå Ängeln 
 

*Inte lämpligt för PE, PP, PMMA, PTFE, natursten samt användning under 
vatten 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Reparationssilikon för reparation av små 
hål, sprickor och anslutningar på 

taktegel 
takrännor av metall 
väggar 
vattenavlopp 
takfönster och -utgångar 
vindskupor 
balkonger och terrasser 

 
Fäster på nästan alla vanliga byggnadsmaterial, som exempelvis: metall (stål, rostfritt stål, zink, 
obehandlad, lackerad och eloxerad aluminium), betong, murverk, fibercement, 
dämpningsmaterial som Styropor® och PU-skum, trä och kakel. 
 
Inte lämpligt att använda på natursten, ädelträ, marmor, travertin och andra öppenporiga 
material. Underlaget kan då påverkas optiskt. 
 

 

FÖRBEHANDLING AV YTAN 

Fogytorna måste vara rena, torra och fria från fett och damm. Avlägsna gammal fogmassa med 
Pattex fogskrapa. Avlägsna alla rester och föroreningar. Fett kan avlägsnas med ett 
limborttagningsmedel. För bästa möjliga resultat rekommenderar vi att fogkanterna täcks över 
med tejp. Använd blank tejp på blanka ytor och kräppad tejp på ojämna ytor 
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ANVISNINGAR 

Patron: 
Skär av patronen ovanför gängan, skruva på plastmunstycket och skär av vid önskad fogbredd. 
Placera sedan patronen i en Pattex fogpistol. 
 
Utstrykning: 
Stryk ut fogmassan med en Pattex ustrykare omedelbart efter appliceringen. Utstrykaren glider 
bättre mot ytan om man doppar den i vatten innan man stryker ut fogmassan. 
 
Skydda fogen mot vatten (t.ex. regn) till dess att en fast hinna har bildats. 
Stänkskyddad efter ca 12 timmar1* 
Full hållfasthet efter ca 48 timmar1* 
 

1*beroende på klimat 
 

 

TEKNISKA DATA 

Råmaterial: vattenbaserad silikonemulsion; härdar genom avdunstning 
 
Densitet (DIN EN ISO 2811-1): ca 1,35 g/cm³ 
 
Temperaturtålighet: - 50°C till + 150 °C 
 
Användningstemperatur: + 5° till + 40°C  
Torr värme ger snabbare härdning, kyla ger långsammare härdning  
 
Hinnbildningstid (klimatberoende): ca 10 min 
 
Räckvidd (6x6 mm vinkelfog): ca 15 meter 
 
Genomhärdningstid (klimatberoende): ca 1–2 mm per dag 
 
Maximal fogbredd: 30 mm 
 

 

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR 

Produkten är avsedd för användning i hemmet. 
Produktionsdatum: Se text på patronen. 
Pattex silikon får ej förtäras. Direkt kontakt med livsmedel eller tätning av akvarier o. dyl. 
rekommenderas inte. 
Pattex silikon är inte lämpligt för tätning av pooler eller andra ytor under vatten. Det är inte 
lämpligt för tätning av natursten. 
Pattex silikon får inte användas på material som med tiden kan frigöra beståndsdelar eller 
spaltprodukter (t.ex. isoleringsmassa, butyltätningsmassa eller EPDM-gummi). 
 
Rengöring: 
Pattex silikon som ännu inte har stelnat kan avlägsnas med sprit. 
Detsamma gäller för rengöring av verktyg. I stelnat tillstånd är fogmassan olöslig i alla 
lösningsmedel. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas med ett lämpligt verktyg (t.ex. Pattex 
fogskrapa) eller med Pattex silikonborttagningsmedel. 
 
Lagring: 
Förvaras torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten förpackning. 
Vid sval och torr förvaring i oöppnad originalförpackning har Pattex silikon en hållbarhetstid på 
upp till 18 månader.(Se angivet bäst-före-datum.) 
 



FACKINFORMATION 

Kod Förpackningsstorlek 
DARKS 12 st. á 300 ml 
 

 

PRODUKTSÄKERHET 

Skyddsföreskrifter: 
Användaren är skyldig att läsa och förstå all säkerhetsinformation på gällande säkerhetsdatablad 
innan produkten används. 
 
Säkerhetsdatablad finns på www.mymsds.henkel.com. 
 

 

 

AVFALLSHANTERING 

Små mängder torkad silikon kan slängas med hushållsavfall. Stora mängder ska lämnas till 
återvinningscentral. Återvinn tomma förpackningar. 
Europeiskt avfallsnummer: 080410 
 
Information om miljöcertifieringen Blå Ängeln 
(enl. RAL-ZU 123) 

 Förvaras oåtkomligt för barn. 
 Sörj för ordentlig ventilation under bearbetning och torkning. 
 Undvik att äta, dricka och röka under användning av fogmassan. 
 Skölj omedelbart med rikligt med vatten vid ögon- och hudkontakt. 
 Fogmassa innehåller tiabendazol och är inte lämpligt att använda i livsmedel- och 

dricksvattenanläggningar. 
 

Uppgifterna i detta tekniska informationsblad bygger på den senaste tekniska utvecklingen 
samt vår erfarenhet av produkten. Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. 
 
Observera: Ovanstående uppgifter kan endast anses som generella. På grund av olika 
process- och användningsmetoder som ligger utanför vår kontroll och det stora urvalet av 
material rekommenderar vi att grundliga tester alltid utförs. Vi tar därför inte på oss något 
ansvar för resultatet efter användning baserat på informationen och instruktionerna i detta 
datablad. 
 
Henkel Norden AB  
Box 151 22, 167 15 Bromma 
Tel. 010 480 75 00 
www.pattex.se 
 

http://www.mymsds.henkel.com/

