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           OTTOCOLL® S 81 
 

Двукомпонентен силикон за перфектно уплътняване и   
залепване на стъклопакетите към рамките на прозорците  

Информационен технически лист 
 

Характеристики:  

- 2-компоненен силиконов уплътнител и лепило на базата на алкокси– неутрална 
втвърдяваща технология 

- Отлична устойчивост на атмосферони влияния, стареене и UV устойчивост 

- Високата устойчивост на странично късане и якост на опън, отлична адхезия - 
гарантира високата стабилност на връзката между стъклопакета и рамката 

- Отлична адхезия към различни повърхности, отчасти в комбинация с грунд 

- Не-корозивен 

- Бързо втвърдяване дори в дебели слоеве 

- Слаба миризма 

- Съвместим с PVB-фолио в съответствие с критериите на ift-guideline DI-02/1 
- Добра съвместимост с много от масовите видове вторични уплътнители   

Моля, консултирайте се с нас за подробности и проверете относно 
съвместимостта на продуктите 

 
 
Приложение:  

- Особено подходящ за големи отваряеми прозорци и врати в жилищното 

строителство 

- Предотвратява нежеланото „измятане „ което води до трудно 

отваряне/затваряне на прозореца/вратата. 

- Залепване и уплътняване на прозорци - директно остъкляване - залепване на 

стъклопакети в крилата на прозорците (PVC, дърво, алуминий).  

- За връзване и уплътняване на стъклени елементи (например преградни стени)  

- Повишена устойчивост на взлом - подходящ за производство на прозорци, достигащи 
стандарт RC 2 или RC 3, според DIN V ENV 1627 
Моля консултирайте се с нас за подробности и проверете относно 

съвместимостта на продуктите 

 

 

 
Стандарти и тестове: -   Изпробван съгласно RAL GZ 716/1, параграф III, част A, 3.5 и ift-guideline VE-

08/1, част 1, поведение на дълготрайно залепване върху PVC/алумининиеви 

профили  

- Тестван съгласно RAL GZ 716/1, параграф III, част A, 3.5.4, сила на залепване по 

ръба на стъклопакетите   

- Тестван в съответствие с ift-guideline VE-08/1, part 1VE-08/1, част 1, поведение на 

залепване при  дървена дограма между рамката и краищата на стъклопакета 
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Важна информация:  

 

Преди да приложи този продукт, потребителят трябва да се увери, че материалите в зоната 

на контакт (твърди, течни и газообразни) са съвместими с него и също помежду си и не се 

повреждат или променят (например обезцветяване) един друг. Що се отнася до 

материалите, които ще бъдат използвани на по-късен етап в околността на продукта, 

потребителят трябва предварително да изясни, че съдържанието или изпаренията не водят 

до увреждане или промяна (например обезцветяване) на продукта. В случай на съмнение 

потребителят трябва да се консултира със съответния производител на материала. 

Конструктивните детайли на свързването трябва да бъдат проверени с нашия отдел за 

техническо обслужване, по-специално съвместимостта с материали за контакт, като 

изолационни стъклени ръбове, уплътнители и др. Производството на прозорци, отговарящи 

на стандарт RC 2 или RC 3, не зависи само от използването на лепило и правилното му 

нанасяне, но също така и от други конструктивни характеристики, които нямат връзка с 

лепилото (правилното свързване на дограмата с необходимия брой винтове към напр.) 

Използването само на лепило не е гаранция за постигане на стандарти RC 2 или RC 3. 

По време на втвърдяването се отделят малки количества алкохол. Осигурете добра 

вентилация по време на нанасяне и втвърдяване. 

 
 

Технически свойства:  

 

Единични компоненти: 
 

                                        Компонент A 
 

                                         Цвят                                                                                           C01 бял 
                                         Вискозитет при 23 °C                                                           -   пастообразен 

                                         Плътност на ком A при 23 °C по ISO 1183-1 [г/см³]               ~ 1,31  

                                         Срок на годност при 23 °C/50 % влажност [месеци]          -     9 

 
                                         Втвърдител - OTTOCURE S-CA 2030 
 

                                          Цвят                                                                                         - C04 черен 

                                          Вискозитет при 23 °C                                                              - пастообразен  

                                          Плътност компонент Б при 23 °C по ISO 1183-1 [г/см³]        ~ 1,24  

                                          Съотношение на смесване спрямо теглото ( A :  B)             - 10,6 : 1  

                                          Съотношение на смесване спрямо обема   ( A :  B)             - 10 : 1 

                                          Срок на годност при 23 °C/50 % влажност [месеци]             - 9 

 
OTTOCURE S-CA 2080 

 

Цвят                                                                                          - C2252 сив 

Вискозитет при 23 °C                                                               -  Пастообразен 
Плътност на комп.B при 23 °C по  ISO 1183-1 [г/см³]            ~ 1,23 

Съотношение на смесване спрямо теглото ( A :  B)     -  10,6 : 1 

Съотношение на смесване спрямо обема ( A :  B) -  10 : 1 

Срок на годност при 23 °C/50 % влажност [месеци] -   9 
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Невулканизирала смес с: 

OTTOCURE S-CA 2030 

Цвят                                                                                               - C04 черен 

Вискозитет при 23 °C - Пастообразен 

Температура на полагане от/до [°C] + 5 / + 40 

  

Шор-A-твърдост след 2 часа ~ 7 - 20 

Шор-A-твърдост след 24 часа ~ 38 - 45 

Шор-A-твърдост след 3 дена ~ 45 

Отворено време при t 23 °C/50 % влажност [минути] ~ 15 - 30 

Свиване на обема по ISO 10563 [%] ~ 4 

с OTTOCURE S-CA 2080 
 

Цвят C2252 тъмно сив 

Вискозитет при 23 °C Пастообразен 

Температура на полагане от/до [°C] + 5 / + 40 

Шор-A-твърдост след 2 часа ~ 7 - 20 

Шор-A-твърдост след 24 часа ~ 38 - 45 

Шор-A-твърдост след 3 дена ~ 45 

Отворено време при  23 °C/50 % влажност [минути] ~ 15 - 30 

Свиване на обема по ISO 10563 [%] ~ 4 

 
След вулканизацията: 
 

 

Плътност при 23 °C съгласно ISO 1183-1 [г/см³] ~ 1,3 

Шор-A-твърдост по ISO 868 ~ 45 

Температурна устойчивост от/до [°C] - 40 / + 150 

Якост на опън по ISO 37, S3A [N/mm²] 2,0 - 2,5 

Еластично удължение при опън по ISO 37, S3A [%] 200 - 400 

Модул на еластичност при 100 %  удължение ISO 37, S3A [N/mm²] ~ 1,0 

 
 

Предварителна обработка:  
 

Всички повърхности, които ще се лепят трябва да бъдат изчистени, както и всички 
замърсители като отделящи агенти, консерванти, мазнини, масло, прах, вода, стари лепила 
или уплътнители и други вещества, които могат да повлияят на сцеплението, трябва да 
бъдат отстранени.  
Почистване на непорести субстрати/основи: Нанесете SSGUnicleaner (време на 
проветряване около 1 мин.) с чиста памучна кърпа без влакна.  
Почистване на порести основи: Почистете повърхностите напр. с четка от стоманена тел или 
шлифовъчен диск за отстраняване на частиците, обезпрашете и избършете с парцал напоен 
с чистителя. 
Повърхности, които ще се лепят трябва да бъдат чисти, без мазнини и сухи. 

 
 

Таблица при нанасяне на грунд:  

 

Качеството на уплътняването и залепването зависят от съответните външни влияния. Напр. 
екстремните колебания в температурата, силите на опън или усукване, постоянния  контакт с 
вода и др. имат високи изисквания при залепване. В такива случаи е препоръчително да се 
нанесе грунд, съгласно препоръките на нашия технически отдел ( OTTO Primer 1216), за да 
се постигне еластично свързване. 

 

Анодизиран алуминий 1226 

Алуминиево прахово покритие 1226 / 1101 / T (1) 

Стъкло + 

Дърво, лакирано / боядисано 1226 / 1101 / T (1) 

Дърво, необработено + (2) 

Изолационно стъкло за вторични уплътнители T (3) 

непластифицирана PVC  1226 
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1) OTTO Cleanprimer 1226 и OTTO Cleanprimer 1101 са показали подобряване на сцеплението върху 
покритията. Необходимо е, обаче да се провери правилното сцепление на лепилото в комбинация с OTTO 
Cleanprimer 1226 или OTTO Cleanprimer 1101 върху съответните оригинални основи, чрез собствени тестове 
за залепване. 
2) При следните видове дърво се дава много добра адхезия: дъб, евкалипт, смърч, бук, бор, смърч, меранти, 
сибирски смърч. Повърхността на дървото трябва да бъде изгладена, шлифована и почистена за  
последващо залепване. 
3) По отношение на адхезията и съвместимостта с материалите, използвани за залепване на ръбовете на 
стъклопакета, моля консултирайте се с листа за съвместимост.  

 
+ = добра адхезия без грунд 
- = не е подходящо 

T = препоръчително тестване 
 

 

 

 

 

Информация и приложение: 

 
Максимално допустимо отклонение на съотношението на смесване: Съотношенията на 
смесване могат да варират с максимум +/- 10%, за да повлияят на времето за втвърдяване. 
Избягвайте задържане на въздух по време на смесване. Затова препоръчваме да използвате 
смесващо оборудване.  
 
Обработка на двукомпонентни лепила и уплътнители от странични касети: 
Най-напред свалете капаците на двете камери. Поставете опаковката в пистолета. 
Изстискайте материала, докато той излезе от двете камери. Избършете материала и 
прикрепете статичната смесителна дюза с помощта на съединителната гайка. Проверете 
хомогенността на сместа. 
 
Обработка на двукомпонентните лепила и уплътнители от коаксиалния патрон: 
Моля, обърнете внимание: Диаметърът на диска на налягането на еднокомпонентния 
пистолет не може да надвишава 41 mm. Скоростта на подаване на дисковото налягане 
трябва да бъде <150 mm / мин (не превишавайте ниво 2 на OTTO акумулаторния пистолет 
HPS-4T и HPS-6T)! 
 
Най-напред се отстранява запечатващата капачка. Поставете опаковката в пистолета. 
Изстискайте материала, докато и двата компонента излязат от него. Избършете материала и 
завинтете статичната смесителна дюза. Проверете хомогенността на сместа. Променете 
статичната смесителна дюза, ако времето е надвишено. 
Максималната температура на околната среда от 60 ° C не трябва да се превишава при 
втвърдяване. 
Ако уплътненията на смесителното и дозиращото оборудване са в пряк контакт с 
уплътнителя/лепилото, препоръчваме да използвате EPDM-уплътнения (без 
пластификатори). Ако имате намерение да използвате друг уплътнителен материал, моля 
свържете се с нашия технически отдел. 
Компонент А не реагира с влажността на въздуха и е стабилен при нормални условия (23 ° С, 
50% RH). Компонент В е чувствителен към влага и следователно трябва да бъде защитен от 
наличието на такава. 
За да се постигне оптимална адхезия и добри механични характеристики, трябва да се 
избягва задържането на въздух в съединението. 
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Обработка/изглаждане: Лепилото/уплътнителят трябва да се положи възможно най -бързо, 
отчитайки  времето на полагане, за да се осигури близък контакт с ръбовете/основите на 
фугите.  
Благодарение на многото възможни влияния по време и след нанасяне, клиентът винаги 
трябва първо да извършва опити. 
Моля, спазвайте препоръчителния срок на годност, който е отпечатан върху опаковката. 
Препоръчваме нашите продукти да се съхраняват в неотворени оригинални опаковки, на 
сухо място (<60% RH) при температури от +15 ° C до + 25 ° C. Ако продуктите се съхраняват 
и/или транспортират при по-високи температури/влажност на въздуха за по-дълги периоди 
(няколко седмици напр.), може да възникне намаляване на издръжливостта или промяна на 
характеристиките на материала. 
  
За да се уверите, че смесването е правилно, трябва да се извършат съпътстващи проверки 
на качеството по време на прилагането. Необходимите тестове трябва да бъдат събрани от 
документа „Съпътстващи качествени проверки за обработка на двукомпонентни силикони“, 
който се предлага от нашия технически отдел. 

 
 
 
 
 

 
Опаковка:
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Една картонена кутия с 490 мл опаковка BlueLine съдържа 8 MBLTX 14-16V статични 
смесителни дюзи 

  

 

• 490 мл. в опаковка 

• Количество в кашон - 8 бр. 
 
 
Мерки за безопасност: Моля, спазвайте информационния лист за безопасност. 

След втвърдяване продуктът няма мирис. 
 
 

Информация за изхвърляне: Моля, вижте информационния лист за безопасност. 
 

 

 

 

Гаранционна информация:  

Цялата информация в тази публикация се основава на настоящите ни технически 
познания и опит. Въпреки това, тъй като условията и методите за използване и прилагане 
на нашите продукти са извън нашия контрол, предлагаме да тествате продукта преди 
крайната употреба. Информацията, дадена в този технически информационен лист и 
обясненията на OTTO-CHEMIE във връзка с този технически информационен лист (напр. 
Описание на услугата, позоваване на DIN регламенти и т.н.), не трябва да се разглежда 
като гаранция. Гаранциите изискват отделна писмена декларация от OTTO-CHEMIE за 
доказване на тяхната валидност. Характеристиките, посочени в този информационен 
лист, определят характеристиките на изделието широко и заключително. Предложенията 
за употреба не трябва да се приемат като потвърждение за целесъобразността на 
препоръчаната предвидена употреба. Запазваме си правото да променяме продукта, като 
го коригираме според техническия прогрес и новите разработки. На Ваше разположение 
сме както за запитвания, така и за специфични проблеми на приложението. Ако за 
прилагането на нашите продукти е необходимо държавно одобрение или разрешение, 
потребителят е отговорен за получаването на такива продукти. Нашите препоръки не 
оправдават потребителя от задължението да вземат предвид възможността за 
нарушаване на правата на трети лица и - при необходимост - разрешаването му.  
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