
 

 

 
UltraGlaze SSG4400 
 
Описание на продукта:  
  
UltraGlaze SSG4400 е черно на цвят, неутрално двукомпонентно лепило за 
структурно остъкляване. Може да се използва както при производството, така и на 
място, при поставянето на стъклопакетите. 
UltraGlaze SSG4400 е двукомпонентен, поради което вулканизира бързо при стайна 
температура и може да се полага без ограничение в дебелината на слоя. Прилепва 
добре към повечето повърхности без да е необходимо те да се грундират 
предварително..  
  
 Основни свойства:  
 
  •Сцепление без праймер – залепва стабилно към повечето най-често използвани 
повърхности, в това число: стъкло, стъклени покрития,  прахово боядисани 
повърхности, боядисан и анодизиран алуминий.  
 • Различните опции, които дава катализатора – в зависимост от дозирането му 
може да се повиши скоростта на вулканизация за да се подпомогне 
производствения процес..  
 • Регулируем работен живот на сместа - променливото съотношение на  А + Б 
компонентите дава възможност за извършване на монтаж при различни 
атмосферни условия.  
 • Нисък  вискозитет - осигурява по-дълъг  живот на помпите и намаляване на 
разходите по поддръжка на оборудването.  
 • Лесен за работа - бързо и цялостно съвместно пълнене с лесно за използване 
оборудване. 
 • Бързо първоначално  сцепление - подобрява стабилността  на сглобени части.  
 • Пастообразен продукт -  може да се полага  хоризонтално, вертикално или на 
тавана. 
 • Съвместим със силиконите на Momentive Performance Materials  
 • Не е задължително А и В компонента да са от един комплект..  
 • Има слаба миризма 
 
 
  
 
  

 
 
  
 
 



 

 
 
Основни приложения  
 
 • UltraGlaze SSG4400 лепило за структурно остъкляване е отличен избор както за 
изработването на стъклопакети за структурно остъкляване така и при монтирането 
им.  
 • UltraGlaze SSG4400 може да се използва и като атмосфероустойчив уплътнител, 
когато се очаква движението между отделните свързани сегменти да не е по-голямо 
от неговите конструктивни възможности :  (± 12,5%).  
 • UltraGlaze SSG4400 е много подходящ при монтаж на предпазни стъкла.   
 
Опаковка 
  UltraGlaze SSG4400се предлага в опаковки от 265.59 кг –ви варели за А 
компонента и 20.43 кг-ви кофи за В компонента.  
  База: UltraGlaze SSG4400A силикон за структурно остъкляване представлява бяла 
паста  
  Вулканизиращ агент:  
  UltraGlaze SSG4400B –  представлява черна паста, която вулканизира като черна 
гума. 
   
 Ограничения  
 • Изискванията валидни при индустрията за структурно остъкляване  
сочат, че чертежите и детайлите трябва да бъдат разгледани от всички страни, 
участващи в производството на SSG системата и за изграждането на всеки проект.  
 UltraGlaze SSG4400 трябва да се използва за структурно остъкляване   само след 
официално разрешение от страна на Momеntive Performance Materials. Това 
разрешително се издава, когато са спазени определени процедури. 
  • UltraGlaze SSG4400 е съвместим с много видове  стъкла, метали, уплътнители и 
дистанционери. Въпреки това изискването е за всеки отделен проект да се направят 
необходимите изследване за съвместимост на отделните повърхности и материали 
за да се постигне оптимално качество и сигурност на конструкцията  
  • Да не се прилага ацетокси вулканизиращ силикон заедно с   UltraGlaze SSG4400 , 
Тъй като ко-продукта от вулканизацията може да повлияе отрицателно върху 
свързващите му свойства и може да има   загуба на сцепление между 
UltraGlazeSSG4400 и/или други субстрати използвани в системата. 
  • Не се препоръчва  използването на UltraGlazeSSG4400 под вода  
 
Съвместно дизайн и размери  
Дебелината и ширината на контактния слой силикон варират в зависимост от 
проектираната устойчивост на вятър и размера на стъклото. Контактната 
повърхност може да се изчисли като се използва следната формула: Проектното 
ветрово натоварване по дължината на стъклото или панела разделено на 480. 
Минималната  дебелина на уплътнителя трябва да е 7 мм. За да се гарантират добри 
термични свойства ( в следствие на свиването и термичното разширение). В 
повечето системи, лепилото трябва да може да се инжектира в структурните 



 

кухини за да се получи пълен контакт, както със стъклата така и с металните 
повърхности . При някои особено големи стъклени повърхности може да се изисква 
по- голяма дебелина на слоя силикон за да се достигнат желаните уплътнения. При 
определяне на дебелината на слоя уплътнител, трябва да се има в предвид и 
очакваното движение на стъклопакетите. 
.  
За да се използва  UltraGlaze SSG4400 за структурно остъкляване е необходимо 
да се получи разрешение  Momеntive Performance Materials   
За да се получи това разрешение Momеntive Performance Materials трябва да 
получи: 
 
 • Архитектурните и работни чертежи за разглеждане и коментар.  
 • Проектното изискване за ветрово натоварване.  
 • Размера на стъклото или панела.  
 • Проби от метала, стъклото, уплътнителите, дистанционерите и типа строителни 
блокове.  
 • Спецификация и / или идентифициране на покритието или боята или 
довършителната система, с които  UltraGlaze SSG4400 ще има контакт.   
 
След разглеждане на горната документация Momеntive Performance Materials 
ще даде становище за:  
 
 •  Доколко представените съвместни размери  отговарят на минималните критерии 
за проектиране, необходими за използването на UltraGlaze SSG4400 като 
структурно лепило.  
 • Краткосрочни данни за сцеплението, обикновено въз основа на лабораторни 
изпитания, извършени по ASTM C794 и / или ASTM C1135 тест методи. При 
изрично желание от страна на клиентите могат да се извършат изпитания и по 
други методи.  
 • Краткосрочни резултати за съвместимостта на силикона и приложените мостри 
от гарнитури, дистанционери и други аксесоари, посредством тест метод  ASTM 
C1087  
  • Информация относно използваните грундове, когато е необходимо.  
  
Momеntive Performance Materials не може да даде становище относно:  
 • Вида на използвания уплътнител и начина на свързване .  
 • Цялостната конструкция и използваните системи за структурно остъкляване.  
 • Данни за дългосрочна ефективност.  
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
UltraGlaze SSG4400А+ UltraGlaze SSG4400В= черен цвят 
 
Свойства на невулканизиралия  каучук: 
 База UltraGlaze SSG4400A 
Цвят Бял  Тиксотропна паста  
Специфична плътност 1.40  
Срок на годност 12 месеца  
 
 Вулканизиращ агент UltraGlaze SSG4400B 
Цвят  Черен  Тиксотропна паста 
Специфична плътност 1.00  
Срок на годност 6 месеца  
 
Свойства на сместа: 
При съотношение 12:1/А:В 
Цвят Черен  Тиксотропна паста 
Специфична плътност 1.37  
Съотношение А:В От 9:1 до 14:1 По маса 
Отворено време 10-30 минути Зависи от съотношението 
Образуване на 
повърхностна ципа 

45-60 минути Зависи от съотношението 

Консистенция /стичане < 2 мм Не се стича 
Корозивност Не корозизивен  
 
 
 
 
Свойства на вулканизиралия каучук: 
След 7 дни на 21° С и влажност на въздуха 50%, при съотношение 12:1/А:В 
Цвят Черен  Тиксотропна паста 
Твърдост  43 Shore А  ISO 868 
Якост на опън 2.10 МРа ISO 37 ( S 2 ) 
Удължение  200 ISO 37 ( S 2 ) 
Студено стичане - пълзене  Не се стича 
Термоустойчивост   150°С  
 
 
Инсталиране  
Преди пускане в производство, се взема проба от компонент А и В/ база и 
катализатор в съответното съотношение и се извършва вулканизация в 
производствени условия 
 
Подготовка на повърхностите 



 

Уплътнителите на са в състояние да залепнат добре и дълготрайно към 
повърхността, ако тя предварително не е подготвена правилно и почистена добре.  
 
 Почистване  
 • Използвайте чист и пресен  разтворител, както се препоръчва от производителите 
на силикон. Подходящи в случая разтворители са: изопропилов алкохол ( той се 
използва най-често, тъй като е съвместим с почти всички материали използвани 
при направата на стъклопакетите ). Други подходящи разтворители са ксилен и 
толуен.  
 • Използвайте чисти, бели кърпи за почистване, но не марля или други материи 
съдържащи влакънца.  
 • Използвайте чист, тесни нож, когато нанасяте структурния силикон в кухините.  
 • Използвайте праймер когато е необходимо.  
  
Почистване - процедури  
 • Изчистете всички механични замърсители като прах, строителни отпадъци, плюс 
остатъци от смазки и масла.  
 • Не използвайте перилен препарат за почистване, тъй като неговите остатъци 
също намаляват сцеплението.  
 • Нанесете разтворителя посредством чист парцал последователно на двете 
повърхности, които предстои да се залепят, след това забършете с втори, чист 
парцал. Ако оставите разтворителя да се изпари има вероятност да обезмислите 
цялата процедура, тъй като е възможно отделените посредством разтворителя 
замърсявания да се отложат отново на повърхността след изпаряването му.  
 • Подменяйте почистващите кърпи често.  Винаги използвайте чисти съдове за 
съхранение на разтворителя.  
 • При почистване на дълбоки, тесни пространства, увийте чиста кърпа около тесен 
дълъг инструмент.  
 • Почисвайте само области, които ще бъдат залепени в рамките на 1 час. Ако 
почистени вече повърхности бъдат изложени на дъжд или друго замърсяване, 
трябва да се почистят отново.  
 
UltraGlaze SSG4400 прилепва към повечето чисти повърхности без да е необходима 
употребата на грунд.  
Грунд е необходим при трудно залепващи повърхности или за специални свръзки. 
За всеки конкретен случай следва да се направи оценка за необходимостта от 
праймер.  
Повечето грундове са смес от органични и неорганични химически продукти, 
смоли и разтворители.  
НИКОГА НЕ ПОЛАГАЙТЕ ГРУНД ВЪРХУ СТЪКЛЕНИ ПЛОСКОСТИ ! 
Получаване на правилните материали, както и следването на предписаните 
процедури, е  изключително важно  за   да се гарантира успешното залепване. 
Използването на грунд НЕ Е ЗАМЕСТИТЕЛ на предварителната подготовка на 
повърхностите. 
ВНИМАНИЕ  



 

Грундовете може да съдържат разтворители.  При работа с разтворители се 
придържайте към инструкциите на производителя  за информация за безопасност и 
използване на лични предпазни средства.   
  
 Предпазни мерки  
 • За да се избегне необходимостта от почистване на излишния силикон, облепете 
съседните повърхности предварително с подходяща предпазна лента.  
 • Започнете работа от горе надолу като застъпвате отделните слоеве. Внимавайте 
инструментите да не повредят току що нанесения слой силикон. 
 • Премахнете защитната лента веднага след работа или когато практически е 
възможно.  
 • За покриване на околните повърхности по време на работа могат да се използват 
всякакви покрития. 
 
 
Структурно остъкляване  
  
Полагане на уплътнителя  
 • Полагане на лепилото чрез дюзата, като трябва да се уверим, че сме запълнили 
цялата кухина. Инструмента трябва да се насочи правилно за да може уплътнителя 
да прилепне към повърхностите.  
 •Не се препоръчва полагането на силикон, когато околната температура е под 4 ° C, 
или ако има влага или слана по повърхностите които следва да бъдат запечатани.  
 • UltraGlaze SSG4400 работи най-добре, когато околната температура е под 60 ° С.  
 • Благодарение на гладка консистенция на UltraGlaze SSG4400 не е необходимо 
инструментите да се овлажняват с вода , сапун или други улесняващи 
предвижването на материала агенти. Препоръчваме оборудването да се използва 
сухо.  
  
 Смесване, изпомпване и полагане  
 • UltraGlaze SSG4400 е двукомпонентен уплътнител, за полагането му е 
необходимо да се използва специално оборудване, за да се смесят правилно двата 
компонента и да се избегне вкарването на въздух в сместа.   
 • Не се препоръчва ръчно смесване на базата A + B катализатора.  
 • Не е необходимо базата и катализатора да са от един и същ комплект. 
  • Когато се смеси добре, материалът трябва да е твърд, с еднороден черен цвят   
Ако забележите, че смесването е непълно, незабавно прекратете използването на 
материала, докато не се постигне пълно смесване. 
 
Вулканизиране  
 • При смесване на UltraGlaze SSG4400A база + UltraGlaze SSG4400B катализатора 
при приблизително еднакво съотношение 12:1, материалът ще бъде в работно 
състояние около 2 часа при 21 ° C и  50% влажност на въздуха.  При тези условия, 
приблизително 80% от якостта на уплътнителя, трябва да се достигнат в рамките на 
24 часа. Материала вулканизира напълно за 7 дни. За това време се достига и 
максималната якост на материала.  



 

  
 • Работното време на сместа и времето на вулканизация могат да се регулират 
посредством различно съотношение между базата и катализатора. Но 
съотношението трябва да не излиза от рамките на препоръчания диапазон за да се 
постигне желаното качество на готовия профил..  
 • работното време на сместа и времето за вулканизация  зависят и от 
температурата и влажността. Затопляне до 49 ° C ще съкрати работното време на 
материала, но и значително ще  намали  времето за пълно вулканизиране. 
Температури под  4 ° C и <30% влажност забавят вулканизацията и намаляват 
адхезията.  
  
 • B - компонента  (вулканизиращия агент)  е чувствителен към продължително 
излагане на атмосферната влага, поради което трябва да се съхранява в плътно 
затворени, контейнери  (когато това е възможно - да увеличите максимално 
полезния живот).  
  
 
 
 
Адхезия: 
Адхезията зависи от предварителната обработка на повърхностите, видът свързване, 
употребата на грунд, дебелината на слоя силикон, смесването на базата и 
катализатора и от  условията на работната среда – температура и влажност. 
Първоначална якост се достига за 24 часа, а максимална за 7 дни 
 
.  
Складиране и съхраняване:  
 UltraGlaze SSG4400A се съхранява в оригиналната опаковка – запечатан- при  
температура  24 ° C или по-ниска.  
 UltraGlaze SSG4400B се съхранява в оригиналната опаковка – запечатан- при  
температура  24 ° C или по-ниска.  
Тези материали могат да се транспортират при температура на околната среда до  
 43 ° С за период до 7 дни максимум.  
 
  

  
  
Централен склад-Складова База „Универсал“, гр. София 1137,  р-н Панчарево, бул. 
Цариградско шосе 425, Склад 2, рампа 4, тел. 02/ 879 1248  
 
Технически въпроси и консултации: Поръчки и доставки: 
Антон Иванов                                     Алекс Караколев 
Моб.тел: + 359 878 138 831                          Моб.тел: +359 878 138 848 
email: anton@silico-bg.com                           email: office@silico-bg.com 


