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PATTEX  

Tak &Tätningsmassa 

Silikonbeklädnad 
 
 

EGENSKAPER 

SilicoTec® 100 % silikon 
Behåller elasticiteten 
Påstrykningsbar konsistens 
Reparation av sprickor och övergångar 
För inom- och utomhusbruk 
Fäster på nästan alla vanliga byggnadsmaterial* 
Behåller elasticiteten 
Luktneutralt 
 

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

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Skyddande silikonbeklädnad för alla typer av byggarbeten. 
Påstrykningsbar reparationssilikon för reparation av små hål, 
sprickor och anslutningar i 

taktegel 
takrännor av metall 
takbeläggning 
väggar (betong, sten, murverk) 
vattenavlopp 
 
Appliceras med 
pensel 
roller 
spackelspade 

 
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 

Reparationsytan måste vara ren, torr och fri från fett och damm. Lösa och porösa delar ska 
avlägsnas. Avlägsna alla rester och föroreningar. Fett kan avlägsnas med ett 
limborttagningsmedel. Får inte appliceras på fuktiga underlag eller ytor som står under vatten. 

Tak &Tätningsmassa 

IDH 1884290 

EAN 7332531047654 



Horisontella ytor måste ha tillräckligt fall så att stillastående vatten undviks. Undvik applicering 
vid regn. 
Grundbehandla med en primer vid applicering på bitumen eller andra kritiska underlag. 

 

 

ANVISNINGAR 

Påstrykningsbar silikon 
Appliceras beroende på användningsområde med pensel, roller eller spackelspade. Förbehandla 
med lämplig djupgrund vid användning på kritiska underlag. 
Appliceras med en skikttjocklek på minst 1,5 mm. Beroende på användningsområde kan 
ytterligare en applicering vara nödvändig när det första skiktet har torkat helt (efter ca 2 dagar). 
På grund av olika egenskaper hos underlag resp. 
material rekommenderar vi alltid att man gör en provapplicering. 
Skydda mot vatten (t.ex. regn) till dess att en fast hinna har bildats. 
Regnfast efter ca 24 timmar1* 
 
1*beroende på klimat 

 

 

TEKNISKA DATA 

Råmaterial: 
vattenbaserad silikonemulsion; härdar genom avdunstning 
 
Densitet (DIN EN ISO 2811-1): ca 1,3 g/cm³ 
 
Temperaturtålighet: - 50°C till + 150 °C 
 
Användningstemperatur: + 5° till + 40°C 
Torr värme ger snabbare härdning, kyla ger långsammare härdning 
 
Åtgång: ca 2,5 l/m² (3,2 kg/m²) 
 
Skikttjocklek per applicering: max. 3 mm 
 
Genomhärdningstid (klimatberoende): ca 1–2 mm per dag 
 
Rörelseförmåga: ca 25 % 

 

 

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR 

Produkten är avsedd för användning i hemmet. Produktionsdatum/bäst-före-datum: Se tryckt 
text. Pattex silikon får ej förtäras. Direkt kontakt med livsmedel eller tätning av akvarier o. dyl. 
rekommenderas inte (med undantag för Pattex kökssilikon). 
Pattex silikon är inte lämpligt för tätning av pooler eller andra ytor under vatten. Det är inte 
lämpligt för tätning av natursten (med undantag för Pattex naturstenssilikon). 
 
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 vatten. 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 
DAR1E 4 st. à 750 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 

 

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 
 


