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PRONOVA 4in1 UNIVERSALSILIKON 

 
univerzálny silikón 4v1 
 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Vysoko kvalitný, silikónový tmel s fungicidným účinkom - na špáry 
u sanitárnych zariadení, prírodných kameňov, na stavbách aj pri montážach. 
Pre presklení okien a dverí /drevených aj plastových/, na utesnenie medzi 
betónom  a fasádnymi stavebnými dielmi. Na lepenie zrkadiel. Veľmi dobre 
drží na keramike, prírodných kameňoch, kove, dreve, skle a umelých 
hmotách. 

  

Vlastnosti:  dlhodobo elastický 
 

 
odolný proti UV žiareniu, starnutiu a vplyvom poveternostných 
podmienok 

  na kameňoch nespôsobuje žiadne zafarbenie okolo okrajov 
  je veľmi dobre roztierateľný 
 

 
drží bez akéhokoľvek základného náteru na najrôznejších typoch 
podkladov. 

  Použiteľný v interiéri aj v exteriéri. 
  

Farebný odtieň: viz vzorkovnica 
  

Stupeň lesku: mat 
  

Hustota: 1,03 g/cm3 
 
SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Podklad musí byť suchý, pevný a zbavený všetkých nečistôt. Veľmi savé 
a porézne podklady ošetriť silikónovou penetráciou, hlavne na miestach 
nanášania silikónu.  Vzhľadom k veľkému množstvu možností použitia 
doporučujeme vopred vyskúšať. 

  

Spôsob nanášania: ručná pištoľ na kartuše alebo pištoľ na stlačený vzduch 
  

Postup nanášania: Uzáver na hornom okraji kartuše pred závitom narezať , odskrutkovať 
a špičku zrezať podľa požadovanej hrúbku nanášanej hmoty. Hmotu natlačiť 
do špáry / tak aby nevzniklo prázdne miesto/. Prebytočnú hmotu ihneď 
odstránime. Vytvrdnutú hmotu odstrániť mechanicky. 

  

Teplota pri spracovaní: od +5°C do +40°C  
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Doba schnutia vznik povrchového filmu: cca 15 min. 
 preschnutie pri vrstve 2 mm: cca 24 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Výdatnosť*: 1 ml/mm2 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme previesť zkušobný náter. 
  

Riedenie: neriediť 
  

Čistenie nástrojov: ihneď po použití vodou 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 300 ml 
  

Skladovanie: V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného 
na obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 
 


