
ВІБРОАКУСТИЧНИЙ 
ГЕРМЕТИК СОНЕТІК
ГОСТ 25621-83
ТНВЭД 3214101009
ОПИС ПРОДУКТУ 
Сонетік-однокомпонентний силіконовий герметик, призначений для 
герметизації стиків і з'єднань в каркасних і безкаркасних обшивних 
конструкціях стін, стель і перегородок. Служить для зниження вібрації, що 
передається по твердих елементах в звукоізоляційних системах, тим самим 
підвищуючи власні звукоізолюючі властивості всієї конструкції. 

СКЛАД 
− полідиметилсилоксан; 
− допоміжні речовини; 
− засіб зшивання. 

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА 

  Сонетік 215

Висота туби*, ммМодифікації Діаметр туби, мм Об'єм туби*, м³ Вага туби, кг

48 0,00038 0,35

Об'єм, мл

310

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 
•     застосовується в каркасних і безкаркасних системах звукоізоляції для герметизації стиків, швів і з'єднань; 
•     служить для зниження передачі звукових коливань і посилення власних звукоізоляційних властивостей всієї конструкції.

коробка

Упаковка

25 260х260х240

Розмір упаковки, 
(ДхШхВ), мм 

Кількість в 
упаковці, шт 

8,75

Вага упаковки, кг

  Сонетік 

Модифікації 

0,016

Об'єм упаковки, м³

Матеріал вантажиться в фуру кратно коробкам. Клас небезпеки вантажу-безпечний вантаж. 

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ 
•    володіє підвищеними віброакустичними властивостями;
•    адгезія до більшості будівельних матеріалів (метал, пластик, 

скло і так далі);
•    стійкий до впливу УФ-випромінювання;
•    надійна герметизація стиків і з'єднань будь-яких розмірів;
•    не має специфічного запаху;
•    не є агресивним середовищем.

*висота і об'єм туби вказані без урахування гвинтової голівки і знімного пластикового мундштука. 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Динамічний модуль пружності при навантаженнях, МПа 

Запах 

Колір 

Розчинність у воді 

Температура займання, 0С 

Щільність, гр / см² 

не більше 2 

при затвердінні не має 

білий 

нерозчинний 

>400 

1,02 при 23 0С 

Сонетік Характеристики

СЕРТИФІКАТИ 
Сертифікат відповідності ГОСТ Р. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
       При роботі з матеріалом спеціальних захисних заходів не 

потрібно, але існує ряд заходів, які потрібно знати:
•    при контакті зі шкірою-видалити герметик за допомогою хустки 

або паперу, змити великою кількістю води або води з милом;
•     при попаданні в очі-негайно змити великою кількістю води. 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
18 місяців з моменту виробництва. 

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

8 800 551 81 13

www.technosonus.ru
mail@technosonus.ru

Росiя, Москва, вул. Велика 
Очаківська 47А, буд.1

архітектурна та будівельна акустика 


