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Composil - Material de etanşare  

Silicon special în peste 50 de culori pentru toate tipurile de piatră compozită 
(Silestone, Caesarstone, Zodiaq etc.) 

 

Domeniul de utilizare: 
Composil este un material special de etanşare cu 1 component pentru piatra, pentru rosturile de dilataţie şi legătură. 
Cele peste 50 de culori sunt identice cu AKEMI

®
 COLOUR BOND din cartuşul pentru lipiri durabile de piatră. 

 

Proprietăţi 
- neutru din punct de vedere chimic 
- efect fungicid (împiedică dezvoltarea ciupercilor) 
- fără decolorări în zonele de contact 
- proprietăţi excelente de prelucrare şi finisare 
- toleranţă efectivă la dilataţie/contracţie de 25% 
- rezistenţă ridicată la abraziune, rupere şi tăiere 
- compatibil cu vopselele 
- poate fi depozitat în loc răcoros şi uscat timp de 12 luni 
- rezistent la temperaturi cuprinse între – 40°C şi 150°C. 
 

Avantaje competitive 
- gamă unică de culori: peste 50 de culori pentru toate tipurile importante de piatră compozită 
- sistem complet de culori compatibil (AKEMI

®
 COLOUR MATCHING SYSTEM) cu adezivii cu 2 componenţi AKEMI

®
 COLOUR 

BOND pentru lipiri durabile 
- tabelele de culori (Colour Charts) pentru pietre compozite individuale fabricate de producători de renume (de ex. Silestone, 

Caesarstone, Zodiaq, Technistone, Quarella, Cambria, Okite, Compac, Diresco, Hanstone etc.) le puteţi găsi la 
www.akemi.de/ColourCharts 

- poate fi folosit pentru toate tipurile de piatră naturală şi artificială 
- pe lângă aderenţa foarte importantă la piatra compozită şi naturală are aderenţă de vârf la acril (chiuvetă), lemn şi metale.  
- nu conţine acizi 
- complementar: AKEMI

®
 Quartz Care, seria pentru îngrijirea pietrei compozite (recomandată de producători de seamă cum 

ar fi: Silestone şi Eco). 
 

Ambalaj  Nr. art. 

Cartuş 310 ml  4 04** 
 
** = Nr. art. dorit vezi în tabelul cu culori 
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CC = codul culorii, Art. no. = Nr. articolului 
 
Mostrele de culori reprezintă culorile produsului întărit. Pot exista diferenţe cauzate de tehnica de imprimare.  
 


