
Tulajdonságok
Pattex Univerzális 

Szilikon
Pattex Express Szaniter Szilikon

Pattex Bitumenes 

tömítő
Pattex Hőálló tömítő Pattex Neutrális tömítő

főbb tulajdonságok

Általános tömítési, 

vízszigetelési célokra 

használható, ecetsavas 

szilikon.

Gyorsankötő szaniter szilikon vizes 

helyiségekben található hézagok 

tömítéséhez. 2 óra elteltével 

vízpermetálló. Penészgátló hatású.

Bitumenes 

felületekhez 

kifejlesztett tömítő, 

lakkbenzint tartalmaz. 

Nedves felületen is 

megtapad.

260 °C-ig (rövid ideig 

315 °C-ig) hőálló 

ecetsavas szilikon.

Szilikon, ott ahol semleges 

kémhatású tömítőre van 

szükség. Általános tömítési, 

vízszigetelési célokra.

kötőanyag ecetsavas szilikon ecetsavas szilikon bitumen származék ecetsavas szilikon
semleges kémhatású 

szilikon (alkoxi)

szín fehér és transzparens fehér és transzparens fekete vörös szürke és transzparens

komponensek száma 1 1 1 1 1

alkalmazás helye (bel- vagy kültér) bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér bel- és kültér

felület nedvszívó képessége 

(ragasztható felületek)

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

nedvszívó és tömör felületek 

egyaránt

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

nedvszívó és tömör 

felületek egyaránt

felhasználási területek (példák)

csövek, idomok, szifonok, 

áttörések, vízzáró profil 

stb. tömítése

szaniterek, fürdőszoba kerámiák, 

burkolatok, kádparaván, 

kádszegély, ajtó, ablaktok, lábazati 

szegély stb. tömítése

sérült bitumenes 

felületek javítása, 

tömítése

magas hőterhelésű 

felületek (pl. sütő, 

szivattyú, motorblokk 

stb.) tömítése

korrózióra hajlamos, 

érzékeny fémszerkezetek, 

policarbonát előtető 

hézagszigetelés, 

járműfelépítmények, 

vízijárművek, 

szellőzőrendszerek stb. 

hézagainak tömítése

átfesthetőség nem nem nem nem nem

felhordás kinyomópisztollyal kinyomópisztollyal kinyomópisztollyal kinyomópisztollyal kinyomópisztollyal

felhordás vastagsága max. 2 cm max. 2 cm kb. 5 mm max. 2 cm max. 2 cm

nyitott idő/bőrösödés kezdete 15 perc 14 perc 30 perc 30 perc 35 perc

kötési idő 1,5 mm/24 óra 2-3 mm/24 óra 0,5 mm/24 óra 1,5 mm/24 óra 1-2 mm/24 óra

kezdeti tapadás alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

térfogatváltozás nem zsugorodik nem zsugorodik enyhén zsugorodik nem zsugorodik nem zsugorodik

feldolgozási hőmérséklet +5 °C - +40 °C +5 °C - +40 °C +5 °C - +40 °C +5 °C - +40 °C +5 °C - +40 °C 

hőállóság +120 °C +150 °C +80 °C

+260 °C (rövid ideig 

315 °C) +100 °C

vízállóság
a vízálló tartós vízalatti 

terhelés esetén is

vízálló tartós vízalatti terhelés 

esetén is

vízálló tartós vízalatti 

terhelés esetén is

vízálló tartós vízalatti 

terhelés esetén is

vízálló tartós vízalatti 

terhelés esetén is

hidegállóság - 30 °C - 30 °C - 35 °C - 65 °C - 40 °C

kötés rugalmassága rendkívül rugalmas rendkívül rugalmas közepesen rugalmas rendkívül rugalmas rendkívül rugalmas

fa nedvességtartalom
b az anyag tapintásra 

legyen száraz
az anyag tapintásra legyen száraz

a tömítő enyhén 

nedves felületen is 

megtapad

az anyag tapintásra 

legyen száraz

az anyag tapintásra legyen 

száraz

korlátozások
c

érzékeny fémeket (pl. 

réz, bronz) korrodálhatja, 

lúgos kémhatású 

felületeken (pl. beton, 

műkő) a tapadás 

jelentősen alacsonyabb, 

természetes köveket (pl. 

márvány) elszínezheti, 

bitumenes és gumi 

felületre nem ajánlott, 

tükör ragasztására, 

szerkezeti üvegezésre, 

akvárium készítésére 

nem alkalmas

érzékeny fémeket (pl. réz) 

korrodálhatja, lúgos kémhatású 

felületeken (pl. beton, műkő) a 

tapadás jelentősen alacsonyabb, 

természetes köveket (pl. márvány) 

elszínezheti, bitumenes és gumi 

felületre nem ajánlott, tükör 

ragasztására nem alkalmas, nem 

ajánlott tartós víz alatti 

alkalmazáshoz

nagyobb vastagságban 

(kb. 5 mm felett) a 

kötése lelassul, lágy 

marad, Nem ajánlott a 

vastag felhordás. 

érzékeny fémeket 

(pl. réz) 

korrodálhatja, lúgos 

kémhatású 

felületeken (pl. 

beton, műkő) a 

tapadás jelentősen 

alacsonyabb, 

természetes köveket 

(pl. márvány) 

elszínezheti, 

bitumenes és gumi 

felületre nem 

ajánlott, tükör 

ragasztására nem 

alkalmas

szerkezeti üvegezéshez, 

akvárium készítéshez, butil 

vagy EPDM tömítésen, 

természetes kövön, vagy 

tükör ragasztására nem 

ajánlott

kiadósság
kb. 10 fm (5 mm átmérő 

esetén)
kb. 10 fm (5 mm átmérő esetén)

kb. 6-7 fm (5 mm 

átmérő esetén)

kb. 10 fm (5 mm 

átmérő esetén)

kb. 10 fm (5 mm átmérő 

esetén)

eltarthatóság 18 hónap 18 hónap 18 hónap 18 hónap 18 hónap

Megjegyzések:

a: Ezeknél a tömítőknél nem beszélünk a DIN EN 204 szerinti vízállóságról. Kötést követően tartósan bírják a nedvességet, pl. kültérben korlátozások nélkül használhatók.

b: A fa nedvességtartalmának nincs jelentősége akár beltérről, akár kültérről van szó, viszont a fa tapintásra legyen száraz.

c: Kétség esetén kérje szaktanácsunkat, vagy végezzen próbaragasztást.


