
 
 
 

Technický list 04.84 Silicone IG (Isol Glass) 

 

Výrobek  Jednosložkový specielní vysokomodulový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje 
vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, tvrdý, elastický spoj. 
 

Vlastnosti  þ Vysokomodulový, téměř bez zápachu; 
þ Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření; 
þ Velmi vysoká přilnavost ke sklu, pokovenému sklu a distančním rámečkům; 
 

Použití  - Sekundární těsnění izolačních skel v systému pro dvoustupňové těsnění 
v kombinaci s polyizobutylenovou páskou a svařenou nebo butylem 
vstříknutou rozpěrkou, kdy silikon IG poskytuje vysokou mechanickou pevnost 
a dlouholetou trvanlivost; 
 

Balení  Salám po 310 ml 
Barva  Černá 

   
Technické údaje      

Základ  - silikon - oxim 
Konzistence  - tixotropní pasta  

Hustota  g/ml 1,15   
Tepelná odolnost  °C –50 / +120 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C –15 (při přepravě) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  
Rychlost nanášení  g/min 250 (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar) 

Doba vytvoření povrch. slupky  min 2 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Úplné vytvrzení  mm / 24 hod. 3 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 

  mm / 48 hod. 4 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Stékavost  mm < 2 (dle ISO 7390) 

Objemové změny  mm < 5 (dle DIN 52 451) 
Tažnost  % 250 (dle DIN 53 504)  

Modul 100%  MPa 0,80 (N/mm2) (dle DIN 53 504)  
Pevnost v tahu  MPa 1,20 (N/mm2) (dle DIN 53 504) 

Tvrdost dle Shore A(3s)   35 (dle DIN 53 505)  
Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C < +25°C) 

   
Omezení  Mimo jiné není vhodné pro použití  na akvária, PMMA, PE, PP, teflon a 

živičné podklady. Není doporučen pro zasklívací jednostupňové systémy 
izolačních skel, bez použití polyizobutylenové pásky, nepoužívat jako těsnění 
proti páře v systému jednostupňového a dvoustupňového těsnění. 
 

Podklad  Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Sklo 
doporučujeme odmastit perchloretylenovým čističem. 

Čištění  Materiál: ihned technickým benzínem. 
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 04.84» 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 27.11.2006 Vyhotoveno dne: 08.11.2002 

 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


