
 

 

S 34  
Дълготрайно атмосфероустойчив силиконов уплътнител за 
разширителни, работни бетонови фуги 

OTTOSEAL® 

S 34 
Информационен технически лист  

 

 

1- Компонентен силиконов уплътнител на база оксим, неутрален тип 
вулканизация 

 
За уплътняване на фуги, както за вътрешно, така и за външно приложение – фуги, изложени на 
агресивното въздействие, атмосферни влияния и слънце 

 

Характеристики:  
  Неутрална вулканизация (не корозивен за бетона)  

 Без (окисляване) на незащитените метални повърхности 

 Изключително висока температурна устойчивост до +265°C, както и устойчивост 

при много ниски температури - еластичността се запазва до - 40°C 

 Подходящ за специални топлинни изисквания 

 Отлична химическа устойчивост 

 Подходящ за използване в области, подложени на тежка химическа експозиция 

 Много висока механична якост, устойчивост на прорези, опъване и разкъсване 

 Подходящ за зони за движение (напр. Трафик на мотокари в съответствие с листовката IVD 
№ 1) и устойчив на механично почистване с уреди за почистване с високо налягане 

 Притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния, стареене и UV-лъчи  

 За дълготрайни вътрешни и външни приложения, за дълготрайно уплътняване на 
външни разширителни фуги на бетонни настилки, трафик зони и пешеходни зони на  
мостови конструкции  

 

Приложение:  
 

 Подходящ за уплътняване на външни паркинг зони, индустриални подове и фуги, подложени на 

тежко натоварване и химично въздействие, напр. в мандри, кланици, заводи за производство на 

напитки и храни, кухни за столове и др. 

 За уплътняване на различни външни уплътнителни фуги на теракотни, клинкер плочки, гранитогрес  

 За уплътняване на подове и фуги, подложени на силно механично напрежение, напр. в складови и 

производствени бази, дворове, паркинги, подземни паркинги, работилници, автомивки и др. 
 

Стандарти и тестове:  
 

 Тестван и одобрен в съответствие с EN 15651 - Част 4: PW EXT-INT 25 LM 

 Декларация за липса на възражения - тестван за употреба в областта на зоните за храните (ISEGA 

Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Ашафенбург, Германия)  

 Подходящ за приложения съгласно инструкция IVD инструкция №. 1 + 19-1 + 21 + 31 + 35 (IVD = 
германска асоциация за уплътнители)  

 Съответства на LEED® v3 IEQ-кредити 4.1 лепила и уплътнители 

 Френски клас на емисиите на VOC A + 
 

 

 



 

 

 

***Важна информация: 

 

 
Преди прилагането на този продукт потребителят трябва да се увери, че материалите в зоната на 
контакт (твърди, течни и газообразни) са съвместими с него и помежду си и не водят до 
обезцветяване.  
Що се отнася до материалите, които ще се използват на по-късен етап в зона, в която ще бъде 
използван продуктът, потребителят трябва предварително да се увери, че съдържащите се 
вещества или изпаренията не водят до увреждане или промяна (например промяна в цвета) на 
продукта. В случай на съмнение се препоръчва консултация на потребителя със съответния 
производител на материала. 
Да се избягва контакт с материали, които съдържат битум и които отделят разтворители, напр. 
бутил, EPDM, неопрен, изолационна и битумна боя. 
Осигурете добра вентилация по време на полагане и втвърдяване на продукта. 
С увеличаването на дебелината на силиконовия слой се удължава и необходимото време за 
вулканизация. 
Еднокомпонентните силикони не трябва да се използват за приложения за свързване на цяла 
повърхност, освен ако не са спазени специални конструктивни предпоставки. Ако за слоеве с 
дебелина над 15 mm ще се използват еднокомпонентни силикони, моля да се свържете 
предварително с нашия технически отдел. 
При по-широки фуги от стандартните 5-15 мм се препоръчва използването на защитни Т-образни 
профили, за покриване на еластичните фуги, при механично натоварване (напр. работа на 
мотокари). 
Защитните участъци могат да се използват за защита на фугите на бетона и настилката, или могат 
да бъдат скосени ръбовете на фугите. 
Уплътнителят трябва да бъде втвърден за 24 до 48 часа, в зависимост от дълбочината на фугата, 
преди уплътнението да бъде изложено на механично натоварване. През това време се уверете, че 
сте защитили уплътнителя. 
Моля, свържете се с нашия технически отдел, ако фугите са изложени на тежки химически или 
физически натоварвания. 
 
 
 

 

Технически 
свойства: 

 Време на образуване на 
коричка/минути/ 

~ 10 

Втвърдяване за 24 часа при 23 ° C / 
50% RH [mm] 

~ 2 – 3 мм 

Температура на обработка от / до [° 
C] 

+ 5 / + 35 

Вискозитет при 23 ° С пастообразна, стабилна 

Плътност при 23 ° C съгласно ISO 
1183-1 [g / cm³] 

~ 1,2 

Твърдост по Шор А съгласно ISO 
868 

~ 30 

Допустимо движение на фугата [%] 25 

Модул на увеличаване на 
напрежението при 100% съгласно 
ISO 37, S3A [N / mm²] 

~ 0,4 

Разтягане на опън съгласно ISO 37, 
S3A [%]  

~ 600 

Якост на опън съгласно ISO 37, 
S3A [N / mm²]  

~ 2,0 

Температурна устойчивост от / до 
[° C]  

- 40 / + 265 



 

 

 
 
Химическа устойчивост: 
 

 временно устойчив на ацетон (72 часа) 

 Устойчив на амоняк (25%) 

 Бензин не е устойчив 

 Спирачна течност DOT 4 временно устойчив (72 часа) 

 Дизелово гориво не е устойчив 

 Диоктилфталат DOP устойчив 

 Устойчив на оцетна киселина (10%) 

 Устойчив на оцетна киселина (25%) 

 Устойчивост на етил алкохол 

 устойчив на етилен гликол 

 устойчив на формалин (10%) 

 Трансмисионно масло EP SAE 80W временно устойчив (72 часа) 

 Обезмасляващо средство ARAL не е устойчив 

 Охладител Antifreeze ARAL чиста устойчива 

 Антифриз на охладителя ARAL: Вода 1: 2 (- 20 ° C) устойчива, 1: 1,5 (- 27 ° C) устойчив 

 Устойчив на 1: 1 (- 40 ° C) 

 Устойчив на морска вода 

 Устойчив на метанол 

 Устойчив на млечна киселина (10%) 

 Моторно масло ARAL SAE 15W-40 временно устойчив (72 часа) 

 Устойчив на натриев хлорид (р-ор) 

 Разтвор на каустична сода (10%), устойчив 

 Разтвор на каустична сода (20%), устойчив 

 Разтвор на каустична сода (50%) устойчив 

 Нитроразреждане не е устойчив 

 Солна киселина (10%), временно устойчив (72 часа) 

 Лимонена киселина (50%), устойчив 
 
 
 

 
Предварителна обработка:  
 
 

Чистата, суха и без мазнини повърхност е предварителното условие за максимална сила на залепване.  
Всички повърхности, подлежащи на залепване и които могат да повлияят на сцеплението, трябва да 
бъдат почистени от замърсители като мазнини, масло, прах, вода, стари лепила или уплътнители и други 
вещества,. 
Почистване: Използвайте SSG Unicleaner (време за проветряване около 1 минута) с чиста памучна кърпа 
без влакна.  

Почистване на порести основи: Почистете повърхностите с четка от стоманена тел. или шлифовъчен 

диск за отстраняване на свободни частици и отстранете праха с прахосмукачка!  

Еластичните уплътнения и свързвания зависят от съответните външни влияния. В това число са 

екстремните колебания в температурата, силите на опън или срязване, повторният контакт с вода и 

др. В такива случаи е препоръчително да се нанесе грунд/праймър, съгласно препоръките на нашия 

технически отдел (OTTO Primer 1105), за да се постигне еластично свързване. 

След направата на фугите и преди полагането на подпорното въже, грунда и силикона, изсушете и 

почистени добре от прах. 

Грунда OTTO Primer 1105 се полага след почистване и изсушаване и преди полагане на силикона. 

Изчаква се мин 15 мин, през което време се набива подпорното въже във фугата и след това се 

започва нанасянето на силикона. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информация за приложение:  
 

Подови съединения/съединителни връзки, съгласно лист с инструкции за IVD №. 1 на 
вътрешни и външни площи от бетон и замазка, които са изложени на статично 
натоварване или движение на превозни средства в складове, производствени халета, 
дворни площи, подземни и многоетажни паркинги (IVD = германски индустриални 
асоциации за уплътнители). Поради високата устойчивост на прорези и якост на 
скъсване OTTOSEAL® S 34 е много подходящ за площи, които се почистват редовно от 
машини. Въпреки това трябва да внимавате да не повредите фугите с четките за 
почистване. В случай на използване на апарати с пара трябва да се поддържа 
минимално разстояние от 50 см между съединението и OTTOSEAL® S 34. 

 

Допълнителното използване на почистващи химикали (при подови съединения, 
свързващи фуги в околности, замърсени с химикали напр. барелни складове, 
бензиностанции, дворни площи, претоварни зони, лаборатории, цехове и мивки - 
керамични подове напр. в хранително-вкусовата промишленост, 
млекопреработвателните предприятия, кухни и столове) може да окаже влияние върху 
стабилността на уплътнителя. 

Моля, имайте предвид, че еластичните фуги в тези зони са поддържащи връзки 
съгласно DIN 52 460, които трябва да се проверяват на редовни интервали (напр. 
годишно) и да се подменят, ако е необходимо, за да се предотвратят последващи 
повреди. 

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 
сухи (<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), може да възникне намаляване на издръжливостта или 
промяна на характеристиките на материала. 

 

 

Опаковка:  

 Фолио (бр.) 

 580 мл. в опаковка 

 Количество в кашон - 20 бр. 

 

 
 
Мерки за безопасност:  
 

Моля, спазвайте информационния лист за безопасност. 
След втвърдяване продуктът няма мирис. 

 

  
Допълнителна информация: 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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