
Технически лист 
 

SilicoSeal SN271 
1-Компонентен силиконов вторичен 
уплътнител за стъклопакети  

 
Описание: 
SilicoSeal SN271 e силиконов вторичен уплътнител за 
производство на стъклопакети (IG). Продуктът е готов 
за употреба и представлява гъста паста, която след 
полагане и последваща вулканизация се получава 
високо якостна еластична гума с отлична адхезия към 
различни стъкла и дистанционери. 
Приложение: 

 Еднокомпонентен силиконов вторичен 
уплътнител за обикновени стъклопакети с 
неутрална система на вулканизация.. 

 

Предимства: 

 Неутрални и без органични пластификатори 

 Отлична адхезия към стъкло и повечето 
рефракторни покрития 

 Отлична адхезия към алуминиеви, стоманени и 
Swisspacer дистанционери 

 Висока якост и висок модул 
 Лесен за нанасяне 

 Устойчиви на атмосферни влияния и UV-лъчи 

 Неутрална вулканизация (не корозивен) 

 Не се стича и не провисва след полагане 
 Позволява полагане с машина или робот 

автоматично уплътняване 
 

Технически параметри: 
Показател/База  Много ниско 

ниво MЕКО- 
оксим 
технология 

Плътност (ISO 1181) g/cm3 1.40 ± 0.02 

Твърдост по Шор A (ISO 868)  35 ± 5 

Време за образуване на ципа Мин 12 ± 3 

Време за вулканизация с/д 24 ч при 
23 °C / 50% RH 

mm ca. 2 

Модул 100% to ISO 37 N/mm2 0.70 

Еластичност до скъсване съгласно 
ISO 37 

% > 500 

Якост на опън по ISO 37 N/mm2 1.70 

    Еластично  възстановяване 
   по ISO 7389-B 

% >90 

Свиване на обема по ISO 10563 % < 5 

Дългосрочна термоустойчивост ̊C -60 to +180 

Препоръчителна температура при 
полагане 

̊C От +15 до +45 

   Температура на съхранение ̊C +5 до +30 

Срок на годност при 23  ̊C / 50% RH Месеци 12 

 
Важна информация: 
 Всички повърхности, които ще се лепят трябва да 

бъдат изчистени от отделящи агенти, мазнини, 
масло, прах, вода, стари лепила или уплътнители 
и други вещества, или такива които могат да 
повлияят на сцеплението, трябва да бъдат 
отстранени. 

 За всеки субстрат препоръчваме да се направи 
тест за адхезия и съвместимост. 

 Осигурете добра вентилация по време на 
нанасяне и втвърдяване. 

 
 

 SilicoSeal SN271 е съвместим с различни видове 
твърди покрития, както и с добро качество 
бутилови първични уплътнители. Ние обаче, 
винаги препоръчваме да направите тест за 
съвместимост, преди да използвате материала  

 

Опаковка: 
Стандартни: салами 600мл и 200 л варели. 

 
Предпазни мерки 
По информационен лист за безопасност (SDS). 

 
 

Гаранция: 
Цялата информация в този технически информационен лист се 
основава на текущи технически познания и опит. Тъй като условията и 
методите за употреба и приложение на продуктите ни са извън нашия 
контрол, предлагаме да ги тествате преди окончателната им употреба. 
Информацията в техническия лист не може да се разглежда като 
гаранция. Свойствата и характеристиките, посочени в листовката, са 
ориентировъчни. Ние си запазваме правото да променяме и 
шансираме продукта според техническия прогрес и новите 
разработки. Нашите препоръки не освобождават потребителя от 
задължението да вземе предвид възможността за нарушаване на 
правата на трети страни и разрешаването му.  
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