
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis produktu  Pro 589 jest jednoskładnikowym, utwardzanym neutralnie, 

niskomodułowym szczeliwem silikonowym wysokiej jakości, 
przeznaczonym do szkła i materiałów z tworzyw sztucznych. 
Odznacza się doskonałą przyczepnością do większości 
materiałów budowlanych. 

 
 
Zastosowanie   Pro 589  jest idealny do:  

• Uszczelnień wokół różnego rodzaju ram okiennych  
i drzwiowych (drewnianych lub z PVC-U)   

• Osadzanie szkła 
• Ogólnego zabezpieczania przed wpływem czynników 
 atmosferycznych. 
• Zastosowań z takimi materiałami jak: pustaki i panele szklane 

oraz pokrycia z płyt poliwęglanowych 
• Uszczelnień złączy ruchomych zarówno w aplikacjach 

  wewnętrznych jak i zewnętrznych 
   
 
Właściwo ści   

 
• Nie powoduje korozji 

• Doskonała odporność na czynniki atmosferyczne 

• Zapewnia trwałe i wodoodporne uszczelnienie 

• Długotrwała elastyczność 

• O słabym zapachu 

• Niska kurczliwość  
 
 
 
Charakterystyka Produktu 
 
Kolor    Biały, przeźroczysty 
 
Opakowanie Kartusz 310ml – 12 szt. w kartonie  

Kiełbaski 600ml – 10szt. w kartonie 
Inne objętości i rodzaje opakowania dostępne na życzenie. 

 
Przechowywanie W temp. + 25 °C lub ni ższej w oryginalnym, zamkniętym 

opakowaniu, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji 
   
 
Dane Techniczne 
 
Skład chemiczny  Neutralne szczeliwo silikonowe 
 
Ciężar właściwy  ok.1.00-1.20  
 

Karta Techniczna  
Pro 589 
Uaktualnienie:                  
styczeń 2007 
 



Czas utwardzania   2 mm otwartego złącza/dzień w temp. +23°C i 50 % RH  
 
Współczynnik 
akomodacji przemieszcze ń 50% 
 
Konsystencja    Pasta  
 
Temperatura 
Pracy    -40°C to  +120°C 
 
Przyczepno ść  Doskonała przyczepność do metalu, szkła, ceramiki, drewna,  

płytek oraz większości tworzyw sztucznych. W przypadku innych  
podłoży należy przed zastosowaniem przeprowadzić test  
przyczepności lub skonsultować się z Serwisem Technicznym  
Geocel  

 
Wydłu żenie całkowite   ok.500% 
 
Twardo ść Shore A    ok.18 
 

Czas tworzenia skórki  15 minut w temp. +23°C i wilgotno ści względnej (RH) 50%  
 

Starzenie   Dobra odporność na procesy starzeniowe 
 
 
Sposób u życia  
 
 

Zużycie   Zużycie dla następującego rozmiaru spoiny:    
 

Przekrój spoiny w mm  
szerokość i głębokość 

6x6  8x8 10x6 

kiełbaska 600ml  16m  9m 10m 

 
 
Sposób nakładania 
Przygotowanie powierzchni Podłoże musi być czyste, suche i wolne od tłuszczu i pyłu. 

Podłoża nieporowate takie, jak: aluminium, szkło oraz metal 
należy oczyścić przy użyciu odpowiedniego rozpuszczalnika do 
podłoży.  

 
 
Gruntowanie   W przypadku stosowania na większości podłoży budowlanych  

nie wymaga gruntowania. Gruntowanie może być konieczne w  
przypadku konkretnych podłoży dla polepszenia przyczepności.  
W celu uzyskania wskazówek należy skontaktować się z  
Serwisem Technicznym Geocel. 

 
 
Sposób nakładania Pro 589 jest gotowy do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu 

złącza i maskowaniu, należy nakładać szczeliwo pistoletem i 
obrabiać w ciągu 5 minut przy użyciu szpachelki zanurzanej w 
wodzie z mydłem. Następnie usunąć natychmiast taśmę 
maskującą. Nieutwardzone resztki produktu można usunąć 
ścierając lub stosując inne narzędzie mechaniczne. 

 
 
 



Ograniczenia  Pro 589  nie nadaje się do zastosowań na podłożach z kamienia 
naturalnego takich, jak marmur, granit i kwarcyt, ponieważ może 
powodować zacieki. 
 
 Nie stosować Pro 589 na materiałach bitumicznych, 
zawierających kauczuk naturalny, chloropren lub kauczuk 
etylenowo-propylenowy oraz na materiałach budowlanych, 
mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.  
 
Pro 589  nie należy stosować w przypadku, gdy przewiduje się 
długotrwałe zanurzenie elementów w wodzie, a także do 
budowania i naprawy akwarium. 
 

 Pro 589  nie jest zalecane do szklenia strukturalnego. 
 
Zdrowie i bezpiecze ństwo:  Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  

Chronić przed dziećmi. 
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

 
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym rękawice i 
okulary. 

 
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa stosowania są dostępne w 
witrynie internetowej: www.geocel.co.uk 
 
 

Informacja o ograniczonej gwarancji – Prosimy o dok ładne przeczytanie  
 
Powyższe informacje przedstawiono w dobrej wierze i uważa się je za dokładne. Jednakże, 
ponieważ warunki i sposoby użycia naszych produktów pozostają poza naszą kontrolą, 
informacje te nie powinny być stosowane zamiast prób u odbiorcy, potwierdzających, że produkty 
Geocel są bezpieczne, efektywne i w pełni nadają się do danego zastosowania. Zalecenia 
odnośnie użycia nie powinny być traktowane jako pobudka do naruszenia jakiegokolwiek patentu. 
 
Jedyna gwarancja Geocel stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości 
podane w specyfikacji sprzedaży. 
 
Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w 
przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. 
 
Geocel nie udziela jakiejkolwiek jawnej lub dorozumianej gwarancji przydatności produktu do 
konkretnego zastosowania lub przydatności do sprzedaży. 
 
Geocel zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub będące wynikiem 
zastosowania produktu. 

 
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii  Dystrybucja w Polsce 
 
Przez:      Przez: 
  
Geocel Ltd     Proventuss Polska Sp. z o.o. 
Western Wood Way    ul. Gizów 6 
Langage Science Park    01-249 Warszawa 
Plympton, Plymouth    Tel.: +48 22 314 44 32 
Devon, PL7 5BG    Fax: +48 22 314 44 34 
United Kingdom.    E-mail: office.polska@proventuss.com 
Tel: + 44 1752 202060 

www.geocel.co.uk     www.proventuss.com  
 


