
ZAKRES STOSOWANIA
Mapesil 300°C jest elastycznym silikonem octowym 
charakteryzującym się odpornością na wysoką 
temperaturę do +300°C. Produkt jest przeznaczony 
do uszczelniania przewodów spalinowych, bojlerów, 
domowych i przemysłowych pieców oraz rur 
i przewodów poddanych podczas pracy działaniu 
wysokiej temperatury.

Przykłady stosowania
Elastyczne uszczelnienie elementów podczas pracy 
poddanych działaniu wysokiej temperatury jak np.:
•  przewodów spalinowych;
•  pieców;
•  kominów;
•  chłodnic;
•  rur i przewodów;
•  wymienników ciepła, bojlerów.

Mapesil 300°C charakteryzuje się dobrą przyczepnością 
do wszystkich niechłonnych, nieoksydowanych podłoży 
po ich dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu Podłoża 
chłonne o odczynie alkalicznym należy uprzednio 
zagruntować Primer FD.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Mapesil 300°C ma postać gęstej pasty, która reaguje 
w kontakcie z wilgocią z otoczenia, wydzielając kwas 
octowy tworzy elastyczną, sprężystą spoinę.
Aplikacja oraz polimeryzacja Mapesil 300°C musi przebiegać 
w temperaturze otoczenia aż do całkowitego związania 
produktu. Tylko w pełni utwardzony Mapesil 300°C  

Uszczelniacz silikonowy 
odporny na wysoką 
temperaturę

może zostać poddany działaniu wysokiej temperatury.
Mapesil 300°C jest elastycznym uszczelniaczem 
zawierającym specjalne wypełniacze odporne  
na wysoką temperaturę, jakkolwiek nie jest odporny  
na bezpośredni kontakt z otwartym płomieniem.

ZALECENIA
•  Nie stosować na zapylone i kruszące się podłoża.
•  Nie stosować na zawilgoconych podłożach bądź  

na powierzchnie z zastoinami wody.
•  Nie nanosić na gorące powierzchnie, gdy temperatura 

przekracza +35°C.
•  Nie stosować gdy może dojść do kontaktu z otwartym 

ogniem.
•  Należy nosić rękawice oraz okulary ochronne podczas 

aplikacji produktu.
•  Nie może być malowany.
•  Nadmiar uszczelniacza usunąć natychmiast  

po aplikacji i wygładzeniu.

WYTYCZNE STOSOWANIA 
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie, które maja zostać uszczelnione muszą 
być suche, odtłuszczone, mocne, wolne od pyłu, 
luźnych elementów, zaolejeń i zatłuszczeń, wosku, 
starych powłok malarskich oraz rdzy.
Aby zapobiec wyciekom produktu oraz żeby zapewnić 
estetyczny wygląd uszczelnieniu zalecamy przyklejenie 
ochronnej taśmy malarskiej wzdłuż uszczelnianego styku.
Natychmiast po naniesieniu produktu, powierzchnię 
należy wygładzić szpachelką zwilżoną wodą z mydłem. 
Natychmiast po wygładzeniu usunąć taśmę ochronną.
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chemicznymi. Szczegółowe informacje na 
temat bezpieczeństwa znajdują się  
w aktualnej wersji karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Poza informacjami 
zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać 
zasad sztuki budowlanej, norm krajowych 
oraz europejskich, wytycznych instytutów  
i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów 
BHP. Niezależne od nas warunki pracy 
i różnorodność materiałów wykluczają 
jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych 
danych. W przypadku wątpliwości zalecane 
jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI 
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej 
jakości swoich produktów. 

Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach www.mapei.com  

i www.mapei.pl

CZYSZCZENIE
Wszystkie narzędzia należy wyczyścić 
natychmiast po aplikacji czystą, suchą 
szmatką. Po utwardzeniu produkt może być 
usunięty jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE
Z jednego kartusza Mapesil 300°C można 
ułożyć 3 mb przekroju 10 x 10 mm.

OPAKOWANIA
Pudełka zawierające 12 kartuszy po 300 ml.

PRZECHOWYWANIE
18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, 
w temperaturze od +5°C do +35°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Mapesil 300°C nie jest klasyfikowany jako 
niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi klasyfikacji 
mieszanin. Podczas używania produktu 
używać rękawic i okularów ochronnych oraz 
zachować zwyczajowe środki ostrożności 
jak przy obchodzeniu się z produktami 
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ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać: tiksotropowa pasta

Baza chemiczna: silikon octowy

Barwa: czarna

Gęstość [kg/dm³]: 1,4

DANE APLIKACJI (w temperaturze +23°C i w wilgotności względnej 50%)

Temperatura aplikacji: od +5 do +35°C

Temperatura użytkowania: od -30 do +300°C

Czas naskórkowania: 6 minut

Postęp polimeryzacji: 4 mm / 24 godziny

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE

Wydłużenie przy zerwaniu [%]: 500

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2]: 2,2

Wytrzymałość na ścinanie [kN/m]: 5

Twardość Shore’a A: 20

Moduł sprężystości przy 100% wydłużeniu [N/mm2]: 0,6

Odporność na wodę: bardzo dobra

Odporność na warunki atmosferyczne: doskonała
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