
 
 

 

S 125  
Атмосфероустойчив силиконов уплътнител за 
различни строителни конструкции 

OTTOSEAL® 
S 125 

 

Технически лист 
 
 

1-компоненен атмосфероустойчив силиконов уплътнител на базата 
на алкокси- неутрална втвърдяваща технология 

За вътрешно и външно приложение 
 
Характеристики: 

 Съдържа фунгициди- устойчив на плесени 
 Не корозивен - не води до (окисляване) корозия на незащитени метални повърхности 
 Притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния, стареене и слънчева 

радиация. За дълготрайни  външни уплътнявания на конструкции. 
 Лесна обработка на фугите 
 22 възможни цвята гланц за доставка в рамките на няколко дни 
 Предлага се и в матов вариант – 17 цвята, които се съчетават се добре с матови и 

лъскави повърхности 
 Алкокси- силиконът е много устойчив на износване и е без резки, поради което е много 

подходящ за уплътняване на стъкло на дървени прозорци и общи стъклени елементи 
 

 
 
Приложение:   

 Уплътняване на фуги на прозорци и врати от дърво, метал и пластмаса 
 Уплътняване на фуги на фасади, парапетни елементи, корпуси на ролетни щори и метални 

и бетонни строителни конструкции 
 За уплътняване на фуги в бани, за огледала към материали като керамика, метал, стъкло 

и др. 
 
 
Стандарти и тестове:  

 Тестван и одобрен в съответствие с EN 15651 - Част 1: F EXT-INT CC 25 LM 
 Изпитан и одобрен в съответствие с EN 15651 - част 3: XS 1 
 Тестван и одобрен в съответствие с EN 15651 - Част 4: PW INT 12.5 E 
 Подходящ за приложения съгласно инструкция IVD инструкция №. 7 + 9 + 10 + 13 + 14 + 

19-1 + 20 + 22 + 24 + 25 + 27 + 29 + 31 + 32 + 35 (IVD = германска индустриална асоциация 
по уплътнителите)Тестван и одобрен съгласно DIN 18545, група на напрежение Е  

 Френски клас на емисиите на VOC emission class  A + 
 Декларация в "Baubook" Австрия 
 EMICODE® EC 1 Plus R - много ниска емисия 
 Класификация според системите за сертифициране на сгради 
 Проверена устойчивост при пожар, в съответствие с EN 13501: клас E 



 
 

 

 
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, а също и помежду си и не се 
повреждат или променят (напр. Обезцветяват) помежду си. Що се отнася до материалите, 
които ще бъдат използвани на по-късен етап в близост до продукта, потребителят трябва 
предварително да изясни, че веществата в съдържанието или изпаренията не водят до 
увреждане или промяна (напр. Обезцветяване) на продукта. В случай на съмнение 
потребителят трябва да се консултира със съответния производител на материала. 
Избягвайте контакт с материали, които съдържат битум и които отделят разтворители, напр. ж. 
бутил, EPDM, неопрен, изолационни и битумни бои. Боите, лаковете, пластмасите и всякакви 
други покрития трябва да са съвместими с лепилото / уплътнителя. По време на 
втвърдяването се отделят малки количества алкохол. Осигурете добра вентилация по време 
на нанасяне и втвърдяване. Необходимото време за вулканизация се удължава с увеличаване 
на дебелината на силиконовия слой. Еднокомпонентните силикони не трябва да се използват 
за свързване на цялата повърхност, освен ако не са изпълнени специални конструктивни 
предпоставки. Ако трябва да се използват еднокомпонентни силикони за слоеве с дебелина 
над 15 mm, моля, свържете се предварително с нашия технически отдел. 
 
Цигареният дим или подобни влияния на околната среда може да доведе до обезцветяване на 
уплътнителя. Ако използвате изглаждащ агент, отстранете останалите водни ивици по 
съседните повърхности веднага след запечатването. Ако повърхностите се почистят по-късно, 
могат да останат трайни ивици. 
При възстановяване на фуги, замърсени с мухъл, съществуващият еластичен уплътнител 
трябва да се отстрани напълно. Преди повторно фугиране, засегнатите места на фугиране 
трябва да се третират с OTTO спрей против плесен, за да се отстранят евентуално 
съществуващите гъбични спори. В противен случай може да възникне нова атака на мухъл 
отново във фугите, въпреки технологията за защита от плесен на уплътнителя. 
EMICODE® е регистрирана търговска марка на GEV e. V. (Дюселдорф, Германия)



 
 

 

Допустим капацитет на движение [%]        25 (1) 

Температурна устойчивост от/до [°C - 40 / + 120 

 
Технически 
свойства: 

 

 
Втвърдяване до 24ч при 23 °C/50 % RH [мм] ~ 2 - 3 

 
Вискозитет при 23 °C Пастообразно 

 
Шор А по твърдост, съгл. ISO 868 ~ 21 

                                                         Модул на разтягане при 100% съгласно ISO 37, S3A [N / mm²]   ~ 0,4 
 

Якост на опън по ISO 37, S3A [N/mm²]    ~ 1,4 

Срок на годност при 23 ° C / 50% RH за бака/варел [месеци] 12 (2) 
 

 

1) Моля, отбележете стандартите и тестовете 
2) От дата на производство 

 
 
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: 

В случаи на силни температурни колебания или многократен контакт с вода и съгласно 
препоръките на нашия технически отдел е препоръчително да се нанася грунд, 
за да се постигне еластично свързване. 
 
Стъкло акрил/PMMA (Plexiglas®, etc.) + / 1217 
Акрил повърхности във бани (напр. вани)  
Алуминий 

+ / 1217 
+ 

Алуминий анодизиран + 
Алуминиево прахова боя  T 
Алуминиево прахова боя (със съдържание на тефлон) T 
Бетон 1215 
Неръждаема стомана + / 1216 
Покритие от епоксидна смола Т 
Фиброцимент 1215 
Стъкло + 
Дърво, необработено  
Дърво, боядисано (разтворители) 

+ / 1215 (1) 

Дърво, боядисано (водна осн.) + 
Дървен материал, лакиран (разтворители) + 
Дървен материал, лакиран (водна осн.) + 
Керамични, стъкло/стъклокерамика + (2) 
Керамика/мозайка (разл.от стъкло) + 
Изкуствен камък OTTOSEAL® S 70 
Мед +  
Меламинформалдехидни смоли (напр. Resopal®) 1217 
Месинг + 
Твърд повърхностен материал - 
Естествен камък / мрамор OTTOSEAL® S 70 
полиестер + 
Полиетилен (PE) - 
 

Срок на годност при 23 ° C / 50% относителна влажност на туба/салам / [месеци] 12 (2) 

Разширяване по ISO 37, S3A [%]                                                           ~ 700 

Плътност при 23 ° C, в съответствие с ISO 1183-1 [g / cm³] ~ 1,0 

Температура при нанасяне от/до [°C] + 5 / + 35 

Време за образуване на филм при 23 °C/50 % RH [мин] ~ 10 



 
 

 

Пенобетон 1215 
Гипс 1215 
PVC-некатегоризирано + / 1217 
PVC-меки фолио + 
Ламинат + 
Цинк, поцинковано желязо + 

 
 

1) При силно излагане на вода, моля, свържете се с нашия технически отдел. 
2) Ако използате керамични плочки, със по-специална повърхност, като 
Ceramicplus на Villeroy + Boch, препоръчваме предварително да обработите с 
Чистител.  Когато използвате керамични плочки с други повърхностни покрития, 
препоръчително е да се свържете с нашия технически отдел или да направите 
предварителни тестове. 
 
+ = добро прилепване без грунд 
- = не е подходящ 
T = Препоръчва се тест / пилотен тест 

 
 
Информация за приложението: 
  
Поради многобройните възможни влияния по време и след приложението, клиентът винаги трябва първо да   
извърши проби. Моля, спазвайте препоръчителния срок на годност, отпечатан върху опаковката. 
Препоръчваме да съхранявате нашите продукти в неотворени оригинални опаковки на сухо (<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 трайността или промяна на 
характеристиките на материала. 
 
Опаковка: Мат 

 
 310 мл туба 400 мл.алум.фолио 580 мл.алум.фолио 

matt anthracite grey S125-04-C6831 S125-07-C6831 По запитване 
matt basalt grey S125-04-C8340 По запитване По запитване 

matt black S125-04-C7112 По запитване S125-08-C7112 
matt brown S125-04-C1416 По запитване По запитване 

matt chestnut S125-04-C7114 По запитване По запитване 
matt chocolate brown S125-04-C6569 По запитване По запитване 

matt dark oak S125-04-C7104 По запитване По запитване 
matt fair brown S125-04-C7094 По запитване По запитване 
matt fair jasmin S125-04-C8336 По запитване По запитване 

matt fair oak S125-04-C7105 По запитване По запитване 
matt linsey grey S125-04-C6835 S125-07-C6835 По запитване 
matt manhattan S125-04-C6874 По запитване По запитване 

matt sanitary grey S125-04-C6834 S125-07-C6834 По запитване 
matt silver-grey S125-04-C6645 S125-07-C6645 По запитване 
matt snow-white S125-04-C6832 S125-07-C6832 По запитване 
matt stone grey S125-04-C8338 По запитване По запитване 

matt white S125-04-C6919 По запитване S125-08-C6919 
Брой в кашон 20 20 20 

Брой в пале 1200 900 600 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерки за безопасност:  
Моля, спазвайте информационния лист за безопасност на материалите. 
След втвърдяване продуктът е напълно без мирис. 

 
Информация за изхвърляне:  
Моля, вижте информационния лист за безопасност. 
 
Гаранционна информация:  
Цялата информация в тази публикация се основава на нашите съвременни технически познания и опит. Тъй като 
условията и методите за употреба и приложение на нашите продукти са извън нашия контрол, предлагаме да 
тествате продукта преди окончателната му употреба. Информацията, предоставена в този технически лист и 
обясненията на във връзка с този технически лист (напр. Описание на сервиза, препратка към нормите на DIN и 
т.н.), не трябва да се разглежда като гаранция. Гаранциите изискват отделна писмена декларация, за да се докаже 
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 употреба. Ние си запазваме правото да променяме продукта, коригирайки го 
според техническия прогрес и новите разработки. Оставаме на Ваше разположение, както за запитвания, така и за 
конкретни проблеми с приложението. 


