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• Eencomponentig 
• Standvast 
• Weekpasteuze consistentie 
• Fungicide ingesteld 
• Elastisch 
•  Weer--, UV- en verouderingsbestendig
• Watervast 
•  Chemicaliën- en chloorbestendig
• Voor wand en vloer

Toepassing:
ESCOSIL-2000 word in sanitaire ruimtes ingezet voor 
het afkitten van dilatatie- en aansluitvoegen bij tegelwerk, 
wasbakken, badkuipen, douchecabines en deur- en 
vensternaden.
Voor natuursteen ESCOSIL-2000-ST gebruiken. Bij 
onderwater toepassingen ESCOSIL-2000-UW gebruiken.

Technische gegevens:
Basis:   zuivere acetaat-vernettende 

siliconen-afdichtmassa
Kleuren:    wit, manhattan, zilvergrijs, 

jasmijn, pergamon, cementgrijs, 

ESCOSIL-2000 Art.-Nr. 2 05590
Siliconen-afdichtmassa 

grafiet, titaangrijs, middelgrijs, 
transparant, beige, caramel, 
jurabeige, bruin, notenbruin, 
grijs, zandgrijs

Consistentie:  pasteus
Dichtheid:  ca. 1,0 g/cm3

Verwerkingstemp.:  +5 °C tot +35 °C
Huidvorming:   ca. 8–12 minuten,  

bij +23 °C en 50 % rel.l.v.
Uitharding 1e dag:  ca. 2–3 mm, bij +23 °C en 

50 % rel. luchtvochtigheid
Shore-A hardheid:   ca. 18–22, conform 

DIN 53505
E-modulus:  ca. 0,35 tot 0,40 N/mm2, 
   bij 100 % conform ISO 37, 

S3A [N/mm2]
Bewegingsopname: 25 %
Treksterkte:   ca. 1,2 tot 1,5 N/mm2, 

conform ISO 37, S3A [Nmm2]
Rek bij breuk:  ca. 400 tot 600 %, 
 conform ISO 37, S3A [%]
Temp.bestendigheid: - 40 °C tot +180 °C
Opslag:    t droog, koel en vorstvrij,  

24 maanden in originele 
gesloten verpakking, 
aangebroken verpakking 
kortstondig opwerken

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

Reiniging:    in verse toestand met 
ASO-R001

Brandgedrag:   klasse B2

Ondergrond:
De hechtvlakken moeten droog (beton < 4 % vochtigheid), 
schoon, stofvrij alsmede vrij van alle onthechtende 
bestanddelen zijn (bijv. olie, verfresten, dichtingsmiddelen, 
cementresten enz.) zijn. Ook tijdens de uitharding van 
ESCOSIL-2000 mag er geen vocht, ook vanuit de 
voegflanken, inwerken.
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1-comp. Siliconen-dichtstof, acetaatvernettend voor de 
toepassing in sanitaire ruimtes

- type S
- conditionering: proces A
- dragermateriaal: glas
- voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1226

brandgedrag klasse E
vrijkomen van gezondheidsschadelijk- 
en/of milieubelastende chemicaliën bepaald

water- en luchtdichtheid
 a) standvermogen ≤ 3 mm
 b) volumeverlies ≤ 10 %
c)  trekgedrag onder voorspanning 

na opslag in water doorstaan (NF)
 h) microbiologische groei 0

langdurige hechtkracht doorstaan (NF)
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•  Bij gladde, niet poreuze ondergronden, zoals bijv. glas 
en geglazuurd keramiek, is geen primer nodig.

•  Bij ruwe, poreuze, minerale ondergronden zoals bijv.  
beton, cellenbeton, eterniet, pleisterwerk en metselwerk, 
de voegflanken met een geschikte primer, bijv. Primer 
1225 van de firma OTTO-CHEMIE, voorbehandelen.

• Bij aluminium moeten vanwege de verschillende 
 oppervlaktebehandelingen die in de fabriek   
 beschikbaar zijn, geschiktheidstests worden uitgevoerd  
 en indien nodig moeten deze worden voorbehandeld  
 met een geschikte primer, bijv. Primer 1216 van  
 OTTO-CHEMIE.
• Bij gebruik op andere metalen, geverfde en 
 kunststofoppervlakken en op hout, het object op   
 geschiktheid testen en indien nodig voorbehandelen  
 met een geschikte primer, bijv. Primer 1216 van OTTO- 
 CHEMIE.
• Niet geschikt zijn olie-, teer- en bitumenhoudende 
    voorvulstoffen zoals materiaal van natuurlijk rubber, 
    chloropreen- of op EPDM-Basis.

Verwerking:
Na droging van de primer kan er worden gekit met 
ESCOSIL-2000. Hierbij zijn de algemene regels 
voor kittechniek maatgevend. Het oppervlak van de 
geappliceerde dichtmassa aansluitend, d.w.z. voordat 
zich een huid gevormd heeft, met “ontspannen“ water en 
geschikt gereedschap afmessen. Hierbij gelijktijdig het 
materiaal in de voegen en de hechtvlakken drukken

Attentie:
•  Niet te behandelen vlakken beschermen tegen de 

inwerking van ESCOSIL-2000.
•  Vervuiling van de huid vermijden en eventueel met 

water en zeep verwijderen.
•  Niet uitgeharde ESCOSIL-2000 uit de ogen  en 

slijmhuid houden. Ogen direct met rijkelijk water 
spoelen en een arts raadplegen.

• Langdurig en herhaaldelijk huidcontact vermijden.
• Niet geschikt voor drinkwater en aquariums.
• De vulmaand komt overeen met de eerste 2 cijfers en  
 het vuljaar met het derde cijfer en vierde cijfer van de  
 chargedruk.
•  Bij toepassing van zure reinigingsmiddelen er op 

toezien dat er nadien weer een alkalisch milieu 
ontstaat, dit met het oog op schimmelvorming.

• 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-Merkblätter zijn van toepassing.
S.V.P. geldend Produktveiligheidsblad inzien.

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).
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WKD/KD/TM/KKa/MV

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

Ondergronden ESCOSIL-2000
Sanitairsiliconenkit

Acryl (badkuipen) – / Primer 1101 van OTTO-CHEMIE

Aluminium, blank –
Aluminium, geëloxeerd Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

Betonsteen Primer 1105 van OTTO-CHEMIE

Lood ×
Chroom Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

IJzer, gestraald ×
RVS Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

Tegels en platen, geglazuurd –
Tegels en platen, ongeglazuurd –
Glas – / Primer 1226 van OTTO-CHEMIE

Hout, gebeitst Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

Hout, gelakt – / Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

Kunststeen ×
Koper ×
Kunststof (profielen) –
Melaminehars Primer 1216 van OTTO-CHEMIE

Messing ×
Natuursteensoorten ×
Polyester –
PVC Primer 1217 / 1227 van OTTO-CHEMIE

Zandsteen ×

Gronderingstabel:

× = niet geschikt 
– = niet noodzakelijk

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.


