
 

 

 

 

Лист технічної інформації 

Калофер 

герметик для печей  

                                                         Сторінки: 1 iз 1  

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів 
і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані 

результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування. 
 

АТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел. / Факс: (044) 591-53-05 

 www.soudal.ua,  www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua 

Технічні дані: 

Основа Силікат натрію 

Консистенцiя  Стабильна паста 

Система твердіння Фізичне висихання 

Щільність 1,65 г/см³  

Термостiйкiсть  Максимум  +1500°C 

 
 
 
Опис продукту: 
Герметик на основі силікату натрію, стійкий до 
впливу дуже високих температур (до 1500 ° C). 
Не містить шкідливого азбесту. Не кришиться і не 
тріскається після затвердіння. 
 

Сфери застосування: 
- герметизація швів і отворів в місцях, де 
виступають високі температури 
- ущільнення навколо димарів, печей, камінів, 
котлів центрального опалювання тощо 
- монтаж пічного устаткування, ремонт і 
консервація. 
 

Колір і упаковка:  
Кольори: чорний  
Упаковка: картрiдж 310 мл 
 

Зберігання: 
1 рік в заводській упаковці в сухому та 
прохолодному місці. 
 
Ширина зазору:  
Мінімальна ширина і глибина: 5 мм  
При ширині більшій ніж 15 мм просимо 
проконсультуватися з технічним відділом 
Соудал. 

 

 

Інструкція із застосування: 
- поверхні мають бути знежирені, очищені від 
пилу та бруду 
- пористі поверхні легко змочити для поліпшення 
прилягання 
- наносити за допомогою монтажного пістолета 
- температура використання від +5°C до +30° 
- повільне нагрівання герметика протягом 12 
годин після нанесення запобігає утворенню 
бульбашок 
- очищення водою відразу після використання 
 

Заходи безпеки: 
Дотримуватися звичайних правил безпеки: 

 - уникати контакту зі шкірою 

 - у разі контакту зі шкірою негайно промити 
водою 

 - може викликати подразнення очей 

 - під час роботи провітрювати приміщення  

 - використовувати захисні рукавички 

 - римати в місцях недоступних для дітей

Ширина зазору:  
Мінімальна ширина і глибина: 5 мм  
При ширині більшій ніж 15 мм просимо проконсультуватися з технічним відділом Соудал. 
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