
DESCRIERE 

SiMP Crystal este un adeziv și etanșant elastic, transparent, monocomponent SiMP – Silyl Polymer modificat  de 
calitate Se întărește sub influența umidității atmosferice pentru a forma un compus de înaltă performanță, cu 
elasticitate permanentă și rezistență ridicată la îmbătrânire și intemperii. Fără solvenți și izocianați. 

RECOMANDAT PENTRU

SiMP Crystal este un adeziv și etanșant transparent,  versatil și performant pentru diferite aplicații în:

 Amenajari interioare 

 Finisaje in constructii
 Mobilier și ansamble industriale unde este necesară o lipire sau o etanșare transparenta

Potrivit pentru parapete transparente de poduri și balcoane, izolarea la intemperii a rosturilor din învelișurile 
transparente de acoperiș și între tocurile ferestrelor sau ușilor, ansambluri de oglindă și sticlă. Ideal pentru bricolaj   

AVANTAJE

 Transparent 
 Rezistență excelentă la îmbătrânire, intemperii; culoare stabilă, nu îngălbenește 
 Ecologic – Fără izocianați și solvenți
 Nu formeaza bule– Inodor
 Lipeste si sigileaza in acelasi timp 

 Elastic Permanent 
 Usor de incarcat cu o consistenta excelenta
 Tixotropic, nu se lasa
 Nu isi modifica volumul nu se contracta
Adezivitate buna fara primer pe majoritatea materialelor de constructie si industriale
Nu patează betonul sau alte materiale poroase 

CARACTERISTICI TEHNICE

Nota:Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizarea nepractică, temperatura, umiditatea și 
absorbția substratului pot influența valorile date de mai sus.

Caracteristici Rezultate test Metoda de testare 

Tip Pasta tixotropica 

Culoare Transparent 
Natura chimica SiMP Silyl-Polimer modificat 
Mecanism de setare Setare la umiditate 

Setarea prin volum ~ 3,0 mm La 23 oC (73,4 oF) si  RH 50% 

Duritate Shore A  ~ 40 DIN 53505 

Densitate ~ 1,06 g/cm³ (66,17 lb/ft3) la 23 oC (73,4 oF) si RH 50% 

Timp de formare a peliculei ~ 35 min La 23 oC (73,4 oF)si RH 50% 

Modul elastic la 100% ~ 1,2 N/mm2 ISO 37 DIN 53504 

Rezistență la tracțiune ~ 2,6 N/mm2 ISO 37 DIN 53504 

Alungire la rupere ~ 250% ISO 37 DIN 53504 

Temperatura de aplicare 5 to 40 oC (41 to 104 oF) 

Rezistenta la temperatura 
-40 to 100 oC (-40 to 212 oF) 
Cu puncte scurte la120 (248 
oF)
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei: Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, 
fără apă, ulei, grăsimi sau rugină Îndepărtați toate particulele 
friabile sau reziduurile cu un jet de aer comprimat, șmirghel sau o 
perie tare. Sticla, metalul și alte suprafețe neporoase trebuie să fie 
lipsite de orice acoperire și să fie curățate cu solvent (utilizarea 
ACTIVATOR 400 NP cu material textil). Panourile prefabricate, 
care utilizează agenți de decofrare alții decât filmul de polietilenă, 
trebuie să fie sablate sau abrazate mecanic și fără praf. Pretestați 
substraturile pentru aderență. Pot fi necesare substanțe de 
curățare și/sau grunduri pentru a obține o aderență optimă. 
Substraturile trebuie pregatite, in conformitate cu instructiunile 
PENETRON ROMANIA Contactați PENETRON ROMANIA sau 
alte recomandări și îndrumări, privind aderența pe suprafețe 
specifice.

Aplicare: Temperatura optimă de aplicare, atât pentru substrat cât 
și pentru etanșant, este cuprinsa între 15°C și 25°C. Pentru o 
utilizare mai ușoară sau aplicarea pe vreme rece recomandăm ca 
materialul să fie depozitat la aproximativ 25°C  înainte de utilizare. 
Pentru a garanta mișcarea liberă a materialului de etanșare în 
îmbinări, este necesar ca materialul de etanșare să nu adere la 
partea inferioară a îmbinării, prin urmare, pentru o etanșare 
corectă a îmbinării, o tija de polietilenă cu celule închise (tijă de 
suport pentru îmbinări) PENETRON® BACKING ROD de 
diametrul adecvat care trebuie plasat la adâncimea 
corespunzătoare. Aplicați grund adecvat, dacă este necesar, pe 
părțile îmbinării și respectați timpul de așteptare pentru a evita ca 
orice solvent prins să poată forma bule în materialul de etanșare 
neîntărit,  Înșurubați duza din plastic și tăiați-o la un unghi în 
funcție de grosimea și profilul dorit. Introduceți cartușul într-un 
pistol pneumatic manual sau pneumatic (prevăzut cu piston 
telescopic) și aplicati SiMP® CRYSTAL prevenind captarea 
aerului. Aplicati ferm SiMP® CRYSTAL în îmbinare, asigurându-vă 
că acesta este în contact complet cu părțile laterale ale îmbinării și 
cu tija de sprijin din partea inferioară. Păstrați duza în SiMP® 
CRYSTAL, continuați cu un flux constant de etanșare pentru a 
evita antrenarea aerului. Evitați suprapunerea materialului de 
etanșare pentru a elimina captarea aerului. SiMP® CRYSTAL 
trebuie prelucrat pentru a obține un finisaj neted, asigurând un 
contact complet cu părțile laterale și tija de sprijin în îmbinare. 
Acest lucru va contribui, de asemenea, la spargerea bulelor de 
aer, care se pot forma în interiorul materialului de etanșare.  
Utilizati bandă de mascare, acolo unde sunt necesare linii de 
îmbinare exacte sau linii îngrijite. Îndepărtați banda, cât timp 
Indicații de finisare

Finisarea trebuie efectuata cat timp materialul este inca moale  
SiMP® CRYSTAL poate fi vopsit. Vopseaua trebuie testată pentru 
compatibilitatea cu SiMP® CRYSTAL prin efectuarea de teste 
preliminare. Acordati atenție utilizării alcoolului sau al rășinii 
alchidice, deoarece acestea pot interfera cu procesul de întărire a 
etanșantului și pot reduce timpul de uscare a vopselei în sine. 
Duritatea și grosimea peliculei vopselei pot afecta elasticitatea 
materialului de etanșare și pot duce la fisurarea peliculei de 
vopsea. Nu utilizati în prezența etanșanților siliconici întăriți. Evitați 
contactul cu solvenți de curățare în timpul întăririi. Când aplicați 
SiMP® CRYSTAL, evitați antrenarea aerului. Deoarece sistemul 
se seteaza la umiditate, permiteți o expunere suficientă la aer. 
Elementele lipite pot necesita o fixare suplimentară sau un sprijin 
suplimentar în timpul perioadei de întărire.

Acoperire: 6 metri lineari de imbinare de 1 x 1 cm /
cartus de 600 ml

CONSIDERATII SPECIALE

Nu utilizați SiMP® CRYSTAL pe suporturi bituminoase, 
cauciuc natural, cauciuc EPDM sau pe materiale de 
construcție pe care s-ar putea scurge uleiuri, plastifianți sau 
solvenți care ar putea ataca etanșantul.

Aceste informații sunt oferite doar pentru orientare 
generală. Sfaturi privind aplicațiile specifice vor fi oferite la 
cerere.

Odată deschise, ambalajele trebuie utilizate într-un timp 
relativ scurt.

Curățați uneltele cu acetonă sau alcool imediat după 
utilizare.

Materialul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.
Contactați PENETRON ROMANIA pentru informații 
suplimentare, cu privire la proiectul dumneavoastră.

AMBALARE

SiMP® CRYSTAL poate fi achiziționat în cartuș PP de 300 
ml (12 cartușe / cutie) sau tub PP de 100  sau 150 ml   (la 
cerere) . 

DEPOZITARE/ TERMEN DE VALABLITATE

SiMP® CRYSTAL poate fi păstrat timp de 12 luni în 
ambalajul original (ambalaj nedeschis) la 10°C - 25°C  într-
un loc răcoros și uscat. Temperatura de depozitare nu 
trebuie să depășească 25°C pentru perioade lungi de timp. 
A se păstra departe de zonele umede, lumina directă a 
soarelui și sursele de căldură. 

SANATATE SI SIGURANTA

Evitați contactul cu pielea folosind mănuși de latex, cauciuc 
sau polietilenă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Dacă 
intră în ochi, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul 
medicului. Dacă apare contactul cu pielea, îndepărtați 
imediat și spălați cu apă și săpun. A NU SE LĂSA LA 
ÎNDEMÂNA COPIILOR. Pentru mai multe informații, 
consultați Fișa cu date de securitate. Fiecare Fișă cu date 
de securitate conține informații de sănătate și siguranță 
pentru protecția angajaților și clienților dumneavoastră.

GARANTIE 

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează
faptul produsele fabricate nu vor avea defecte şi se vor
conforma standardelor și vor conține toate componentele
în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre
produse este defect,responsabilitatea. BEST IMPORT
PRODUCTS PENETRON se va limita la înlocuirea
materialului. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu
va fi responsabilă în niciun caz de defectele întâmplătoare
sau indirecte. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON
NU OFERĂ NICI O GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE
COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN
ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE
ÎNLOCUIEŞTE ORICE ALTE GARANŢII EXPRIMATE
SAU IMPLICITE. 
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Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit 
necesităților proprii și să își asume toate riscurile și 
responsabilitatea aferentă.Utilizatorii trebuie să țină cont 
întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale 
produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale 
PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv Companiile

PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează 
formatării textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale 
produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor

CERTIFICARE

Certificat conform:
ISEGA EC Regulation 1935/2004 for food contact 

EN 15651-1/3/4 TYPE F INT 

EMICODE EC 1PLUS protocol 

EUROFINS IAC GOLD protocol 

VOC Emission class label A+  

In conformitate cu: 
ISO 11600 Type F Class 25 sub-class LM 
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 
51 
CARB VOC levels regulation 

0407 
EN 15651-1 

NPT srl 
Via G.Rossa 2 

Loc. Crespellano – 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy 
19 

SIMP® CRYSTAL 

One component MS hybrid polymer 

for the application in facades 

Type F INT 

Conditioning : Method A 

Substrate : anodised aluminium, glass and mortar Μ1 

No Pre – treatment 
Reaction to fire: Class Ε 

Release of chemicals dangerous to the environment and health: Evaluated 

Water tightness and air tightness 
a) Resistance to flow: ≤ 5 mm

b) Loss of volume: ≤ 45%
c) Tensile properties (i.e. elongation) at break at 23oC: ≥ 25 %
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Best Import Products Penetron SRL
Brașov, Complex Duplex 91, spatiu D2-AP-
02 Str.Fundatura Harmanului nr. 2
TEL: +40 (0)368 734 003
+40 (0)368 734 005
office@penetron.ro - www.penetron.ro
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