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• Elastisch 
• Stabiel 
•  Zachte pasta-achtige consistentie
• Oximeoverbrugging
• Schimmelwerende afwerking
• Voor binnen en buiten
• Voor wand en vloer
•  Weers-, UV- en verouderingsbestendig
• Watervast 
•  Met goede chemicaliënbestendigheid
•  MEKO-vrij

Toepassing:
Voor verkleuringsvrij, elastisch voegen bij vloeren van 
natuursteen (bijv. marmer, graniet, gneis, zandsteen, etc.). 
Geen gevaar op migratie van weekmakers of andere 
bestanddelen die kunnen leiden tot verontreiniging van 
de randzone. Als aansluiting op wastafels, badkuipen, 
douchebakken, deur- en raamkozijnen en voor het 
afdichten van bewegings- en aansluitvoegen. 
 

ESCOSIL®-2000-ST Art. nr. 2 05592
Natuursteen siliconen

Technische gegevens:
Basis:   zuiver, onvervalst, neutraal-

vernettend siliconenkit
Kleuren:   wit, jasmijn, pergamon, zilvergrijs, 

grijs, middengrijs, beige, 
karamel, jurabeige, titaangrijs, 
grafiet, bruin, notenbruin, zwart, 
zandgrijs, bahamabeige

Consistentie:  pasta-achtig 
Spec. gewicht:  ca. 1,01 g/cm3 
Verwerkingstemp.: +5 °C tot +35 °C 
Huidvormingstijd:  ca. 10 minuten, bij +23 °C 
 en 50% rel. luchtv. 
Uitharding op de 1e dag:  ca. 2–3 mm, bij +23 °C 

en 50% rel. luchtv.
Shore-A hardheid:  ca. 30, volgens DIN 53505 
E-module:   ca. 0,48–0,55 N/mm2,100% 

volgens DIN 53 504
Toelaatbare bewegings- 
opname: 25% *) 
Treksterkte:   ca. 1,4 N/mm2,  

volgens ISO 37, S3A [N/mm2]
Rekweerstand:   ca. 600%, 

volgens ISO 37, S3A [%]
Temperatuur- 
bestendigheid:  -40 °C tot +180 °C 
Opslag:   droog, koel en vorstvrij, 

24 maanden, in originele, 
gesloten verpakking

Verpakking:   310 ml, polyethyleen kokers 
(12 × 310 ml kokers/doos)

Reiniging:   in verse toestand met 
ASO-R001

*)  Voor toepassing bij binnenvloeren is de toegestane totale 
vervorming 12,5%.
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EN 15651-1, EN 15651-3, EN 15651-4 
ESCOSIL-2000-ST

1-comp. siliconen-dichtstof, neutraalvernettend voor de toepassing 
in gevels, sanitaire ruimtes, ruimtes voor voetgangerverkeer 

- Type F EXT-INT CC, S, PW INT
- Conditionering: proces A 
- Dragermateriaal: geanodiseerd aluminium 
- Voorbehandeling: Cleanprimer 1101 

Brandgedrag  klasse E
Vrijkomen van gezondheidsschadelijk- 
en/of milieubelastende chemicaliën bepaald

Water- en luchtdichtheid  
a)   Trekgedrag onder voorspanning  

(+23 °C/-20 °C) doorstaan (NF)
 b) Standvermogen ≤ 3 mm
 c) Volumeverlies ≤ 10%
 d) Scheurbestendigheid doorstaan (NF)
 e)  Trekgedrag onder voorspanning 

na opslag in water doorstaan (NF)
 f)  Trekeigenschappen/secantsmodulus bij  

lage temperaturen (bij -30 °C)  ≤ 0,9 MPa
 g)  Trekeigenschappen/secantsmodulus bij  

lage temperaturen (bij -30 °C)  doorstaan (NF)
 h) Microbiologische groei 0

Langdurige hechtkracht doorstaan (NF)
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ESCOSIL®-2000-ST

Ondergrond:
De hechtvlakken moeten droog (beton < 4% vocht) 
schoon, stofvrij en vrij zijn van alle componenten 
die als lossingsmiddel fungeren (bijv. olie, vet, verfresten, 
afdichtingsmiddelen, cementsluiers, etc.). Voegranden 
bij zandsteen grondig reinigen door afborstelen. 
Zelfs tijdens de uitharding van ESCOSIL-2000-ST 
mag er geen vocht, ook niet van de voegflanken 
en de voegrand, binnendringen. 
•  Om de hechting op natuursteen te verbeteren en bij 

gebruik op metaal, zoals gietijzer, aluminium, thermisch 
verzinkt etc., voorbehandelen met een geschikte primer, 
bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE.

•  Bij toepassing op natuursteen in vochtige ruimtes eerst 
voorbehandelen met een geschikte primer, bijv. Primer 
1216 van OTTO-CHEMIE.

•  Bij zandsteen moet altijd worden gegrond met een 
geschikte primer, bijv. Primer 1102 van OTTO-CHEMIE.

•  Bij gelakte en kunststof oppervlakken zo nodig het 
object op geschiktheid testen!

•  Bij ruwe, poreuze, minerale ondergronden zoals 
beton, cellenbeton, eterniet, gips en metselwerk 
moeten de voegranden worden voorbehandeld 
met een geschikte primer, bijv. primer 1225 van 
OTTO-CHEMIE.

Verwerking:
Nadat de grondlaag is gedroogd, kan deze worden 
afgekit met ESCOSIL-2000-ST. Hierbij zijn de algemene 
regels van de kittechniek doorslaggevend. Het oppervlak 
van de aangebrachte afdichtingsmassa kan dan met 
geschikt gereedschap worden gladgestreken, d.w.z. 
voordat er zich een huid heeft gevormd. Vanwege de 
gevoeligheid van sommige natuurstenen wordt het gebruik 
van een speciaal egalisatiemiddel, bijv. marmer siliconen 
egalisatiemiddel van OTTO-CHEMIE, altijd aanbevolen.
Bij conventionele gladmakende middelen, zoals 
afwasmiddel, kunnen vlekken van het gladmakende 
middel achterblijven. 

Gronderingstabel:

 Ondergronden ESCOSIL-2000-ST 
  Natuursteen siliconen
 Acryl (badkuipen) bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

 Aluminium, blank –

 Aluminium, geanodiseerd –

 Betonsteen bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE/–

 Lood –

 Chroom  bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

 IJzer, gestraald –

 RVS bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE/–

 Tegels en platen, geglazuurd –

 Tegels en platen, ongeglazuurd –

 Glas –

 Hout, gebeitst –

 Hout, gelakt –

 Kunststeen bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE/–

 Koper –

 Kunststof (profielen) –

 Melaminehars bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

 Messing –

 Natuursteensoorten bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE*/–

 Polyester –

 PVC bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

 Zacht PVC (folies) –

 Blik bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

 Zink bijv. Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

 
* voornamelijk in vochtige ruimtes  
– = niet vereist

Attentie:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van ESCOSIL-2000-ST beschermen.
•  Vermijd vervuiling van de huid en verwijder indien nodig 

met water en zeep.
•  Niet-uitgeharde ESCOSIL-2000-ST afdichtingsmassa 
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ESCOSIL®-2000-ST

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

mag niet in de ogen of op de slijmvliezen terechtkomen. 
Bij oogcontact direct rijkelijk spoelen en arts 
raadplegen.

•  Langdurig en herhaald huidcontact vermijden.
•  Niet geschikt voor drinkwater en aquariums.
•  Bevat een mengsel van butanonoxime silanen en 

butanonoxime. Kan allergische reacties veroorzaken. 
Dit mag niet als permanente belasting worden 
geïnhaleerd, omdat anders schade aan de gezondheid 
niet kan worden uitgesloten.

•  In combinatie met metalen zoals bijv. ijzer, dat 
corrodeert bij contact met azijnzuur moet  
ESCOSIL-2000-ST of ESCOSIL-2000-UW worden 
gebruikt. In combinatie met beton en natuursteen moet 
ESCOSIL-2000-ST worden gebruikt.

•  De actuele IVD-infobladen moeten in acht worden 
genomen.

•  De vulmaand komt overeen met de eerste 2 cijfers 
en het vuljaar met het derde cijfer en vierde cijfer van 
de chargedruk.

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.

Verbruikstabel:
Voegdimensies en verbruik (ca.) in m per 310-ml-koker

Voegbreedte 
in mm

Voeghoogte 
in mm

5,0 12,0 m 8,0 m 6,0 m
7,0 6,0 m 4,0 m 3,0 m

10,0 3,0 m 2,5 m 2,0 m 1,5 m
12,0 2,1 m 1,7 m 1,2 m
15,0 1,3 m 1,0 m

5 7 10 12 15 20

1,0 m
0,8 m

25


