
 

S 645  
                                            Двукомпонентното силиконово лепило за              

                                              структурни фасади и фуги при носещи конструкции 
 

OTTOCOLL® 
S 645 
Технически лист 

 

 

2-компонентно силиконово лепило и уплътнител на базата на 
алкокси, неутрален тип вулканизация  

За вътрешно и външно приложение 
 

  
Характеристики: 

 Отлична устойчивост към UV-лъчи и атмосферни влияния 
 За дълготрайни приложения на закрито и на открито 
 Висока устойчивост на прорези, напрежение и скъсване 
 Устойчив на високи механични натоварвания 
 Много добра адхезия към множество повърхности 
 /Тестван по ETAG 002/ 
 Некорозивен- без корозия върху незащитени метални повърхности 
 Висока стойност на напрежението при удължаване 
 Висока здравина и дълготрайност на връзката 
 Бързо втвърдяване /дори в дебели слоеве/, позволяващо оптимално 

бърз работен процес 
 Слаба миризма 
 Удобен за работа и полагане 
 Проектни стойности, налични за структурния инженер 

 
Области на приложение: 

 Еластично свързване и уплътняване на различни материали, стъкло, 
метали / прахово боядисани и елоксирани/ и инженерни пластмаси 

 За направата на клапи – за залепванетото и уплътняване на 
стъклопакети към рамката на структурни фасади  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Стандарти и тестове: 

 Тестван в съответствие ETAG 002 
 Европейска техническа оценка ETA-19/0692 

 
 
 
 
***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. По време на 
втвърдяването се отделят малки количества алкохол. Осигурете добра 
вентилация по време на нанасяне и втвърдяване. 

 
 
 
Технически параметри: 
 
 

Единични компоненти:  
Компонент A 

 
Цвят C01 Бял 
Вискозитет при 23 °C Пастообразен, стабилен 
Плътност при 23 ° C в 
съответствие с ISO 1183-1 
[g / cm³] 

~ 1,36 

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

12 (1) 

 
1) от датата на производство 



 

 
 

OTTOCURE S-CA 2375 
 
Цвят C04 Черен 
Вискозитет при 23 °C Пастообразен, стабилен 
Плътност при 23 ° C в 
съответствие с ISO 1183-
1 [g / cm³] 

~ 1,06 

Съотношение на 
смесване според теглото 
(основа А: втвърдител В) 

12,8 : 1 

Съотношение на 
смесване според обема 
(основа А: втвърдител В) 

10 : 1 

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

9 (1) 

 
1) от датата на производство 

 
 
Невулканизирано съединение 
 

Цвят C04 Черен 
Вискозитет при 23 °C Пастообразен, стабилен 
Плътност при 23 ° C в 
съответствие с ISO 1183-1 
[g / cm³] 

~ 1,35 

Температура на обработка 
от / до [° C] 

+ 10 / + 25 (1) 

Shore-A-твърдост след 4 
часа 

~ 18 - 33 

Shore-A-твърдост след 24 
часа 

~ 38 - 44 

Годност на работа на 
смесения продукт при 23 ° C 
/ 50% относителна 
влажност [минути] 

~ 10 - 15 

  
1) временно до + 30 ° C 

 
 

Вулканизация: 
 

Плътност при 23 ° C в 
съответствие с ISO 1183-1 
[g / cm³] 

~ 1,35 

Shore-A-твърдост по ISO 
868 

~ 50 

Температурна устойчивост 
От-до [°C] 

- 40 / + 150 (1) 

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

~ 2,5 

Разширение на опън 
съгласно ISO 37, S3A [%] 

~ 200 

 
 

 
 

 



 

 
1) След пълно втвърдяване температурна устойчивост до прибл. + 150 ° C може да се достигне. Това може да 
доведе до леко пожълтяване. Постоянната употреба при високи температури и / или висока влажност (RH> 
60%) може да промени свойствата на материала или да доведе до взаимодействие със съседни материали. 
 
Тези данни не са подходящи за издаване на спецификации. Моля, свържете се с OTTO-CHEMIE преди издаване на 
спецификации. 

 
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 на непорести основи: Нанесете SSG Unicleaner (време за 
проветряване около 1 минута) с чиста памучна кърпа без влакна. 
Прилепналите повърхности трябва да са чисти, без мазнини, сухи и 
устойчиви. 
Изискванията към еластичните уплътнения и връзки зависят от 
съответните външни влияния. Изключителните колебания в 
температурата, силата на опън или срязване, многократният контакт с 
вода и т.н. изискват високи изисквания за залепване. В такива случаи е 
препоръчително да се нанася грунд, за да се постигне еластично 
свързване. Моля, консултирайте се с нашия технически отдел. 

 
 
 
Информация за приложение:  

Максимален толеранс на съотношението на смесване: 
Съотношенията за смесване могат да варират с максимум +/- 10%, за 
да окажат влияние върху времето на втвърдяване. 
Избягвайте попадане на въздух по време на смесване. Затова 
препоръчваме да използвате смесително оборудване. 
Ако обработвате с помощта на система за смесване и дозиране, моля, 
консултирайте се с отдела за технология на приложение. 

 



 

 
За да се гарантира непрекъснато подаване на материал от 
захранващите помпи за смесителни и дозиращи инсталации и да се 
предотврати натискането на материала покрай опаковката, което води 
до замърсяването, налягането и трябва да бъде настроено на: 
Компонент A: 2-3 bar Компонент B: <1,5 bar 
Ако уплътненията на смесителното и дозиращото оборудване са в 
пряк контакт с уплътнителя / лепилото, препоръчваме да използвате 
EPDM-уплътнители (без пластификатори). Ако имате намерение да 
използвате друг запечатващ материал, моля, свържете се с нашия 
технически отдел. 
Компонент А не реагира с влажност на въздуха и е стабилен при 
нормални условия (23 ° С, 50% относителна влажност). Компонент B е 
чувствителен към влага и затова трябва да бъде защитен от влага. 
Максималната температура на околната среда от 60 ° C не трябва да 
се надвишава при втвърдяване. 
За да се постигне оптимално сцепление и добри механични 
характеристики, трябва да се избягва навлизането на въздух. 
Премахвайте само сухи повърхности, не използвайте изглаждащи 
агенти. 
Поради множеството възможни влияния по време и след 
приложението, клиентът винаги трябва първо да извърши опити. 
Моля, спазвайте препоръчителния срок на годност, който е отпечатан 
върху опаковката. 
Препоръчваме да съхраняваме нашите продукти 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 (някои 
седмици), може да възникне намаляване на трайността или промяна 
на характеристиките на материала. 
За да се увери, че смесването е правилно, потребителят трябва да 
извърши придружаващи проверки на качеството по време на 
приложение. Съответните необходими тестове трябва да бъдат 
събрани от документа „Съпътстващи проверки на качеството за 
обработка на двукомпонентни силикони“, който е на разположение от 
нашия технически отдел. 
Ако лепилото трябва да носи статични и / или динамични 
натоварвания в планираното приложение, моля, консултирайте се с 
отдела за технология на приложение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Опаковка: 

 
Разфасовка 2 х 490 мл. 

Туба/ 
комплект 

20 л. кофа 
(компонент 
A) 

200 л. 
варел 
(компонент 
A) 

20 л. кофа 
(компонент 
Б) 

Черен S645-2375-
43-C04 

По 
запитване 

По 
запитване 

По 
запитване 

К-во в 
кашон 

9/Кашона 
вкл. 9 
статични 
смесителни 
дюзи * 

1 1 1 

К-во на 
палет 

540 16 2 16 

 
 
* OTTO Статична смесителна дюза MFQX 10-24T  
Други опаковки и цветове при поискване

 
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. 


