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 Weberseal silicone bathroom
 Weberseal silicone bathroom adalah sealant satu komponen, 
cepat kering, medium modulus, diperkuat dengan CaCO3 neutral 
silicone sealant  anti jamur. Didesain untuk area dengan tingkat 
kelembaban tinggi seperti dapur dan kamar mandi, dimana 
kemungkinan pertumbuhan jamur tinggi..Mempunyai adhesi 
yang sangat baik terhadap kaca, aluminium, keramik, kayu, batu 
alam, dan material konstruksi lainnya.

DATA TEKNIS
Warna Putih
Specific gravity 1.50 ± 0.01
Tooling time <8 minutes
Tack-free time <30 minutes
Kekerasan 38 - Shore A ( ASTM D2240 )
Kuat tarik 1.4 MPa ( ASTM D412 )
Elongasi >350% ( ASTM D412 )
Movement capability ±25% ( ASTM C719 )

 

Kemasan 
Cartridge 275 ml 

Penyimpanan dan Penanganan 
Simpan di tempat kering dan tidak lembab. Suhu peny-
impanan harus di bawah 27 oC. 

Masa Kedaluwarsa 
12 bulan di dalam area yang terlindungi dari paparan 
sinar matahari langsung dalam kondisi kering dan tidak 
lembab.  

Substrat Aplikasi 
• Bathtub
• Area shower
• Wastafel
• Talang air 

Keunggulan Produk 
• Satu komponen – untuk kemudahan aplikasi 
• Medium Viscosity - untuk kenyamanan aplikasi

• Anti Jamur - cocok untuk area yang memiliki tingkat 
kelembaban tinggi.

• Non-leaching Biocide – kemampuan anti jamurnya 
akan meminimalisir leaching jika terkena air. 

• Adhesi yang sangat baik dan serba guna – neutral 
silicone menyediakan adhesi yang sangat baik untuk 
material dengan jangkauan yang lebih luas diban-
dingkan dengan acetoxy silicone.    

METODE APLIKASI
• Debu dan minyak dapat mengurangi daya rekat se-

cara signifikan
• Bersihkan permukaan sepenuhnya dengan IPA, MEK, 

toluene atau pelarut lainnya. JANGAN menggunakan 
sabun.

• Potong nozzle sesuai yang diinginkan dan aplikasikan 
dengan rata.

• Selesaikan dalam tooling time kurang dari 8 menit.
• Uji daya rekat saat mengaplikasikan pada material 

yang tidak umum (unfamiliar).

     

Batasan Pemakaian/Hal-hal yang harus diperhatikan 
• Oxime Sealants menghasilkan asap oxime yang dapat 

menyebabkan gangguan pernafasan.
• Selalu pastikan ventilasi yang cukup saat pengaplika-

sian.
• Gunakan masker dan sarung tangan. Jika terkena 

mata atau kulit, segera cuci dengan air selama 15 
menit. Segera ke dokter apabila gangguan dan sakit 
berlanjut.

• Material Safety Data Sheet (MSDS) tersedia atas per-
mintaan.

• JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK – ANAK.


