
 

 S
ik

as
il®

 IG
-1

6 
1 

/ 2
 

I n
 d u

 s t
 r y

 
 Termék Adatlap 
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Sikasil® IG-16 
UV-álló tömítőanyag hőszigetelő üvegek gyártásához 

Műszaki adatok 
Vegyi bázis Egykomponensű szilikon 
Szín (CQP1 001-1) Fekete 
Térhálósodás módja Nedvességre kötő 
Térhálósodás típusa Semleges 
Sűrűség (kikötetlen) (CQP 006-4) kb. 1,48 kg/dm3 
Állékonyság (CQP 061-4 / ISO 7390) < 2 mm 
Bedolgozási hőmérséklet +5 °C  – +40 °C 
Bőrösödési idő2 (CQP 019-1) kb. 25 perc 
Fogásbiztos2 (CQP 019-1) kb. 100 perc 
Kötés sebessége (CQP 049-1) Lásd 1. diagram 
Shore A keménység (CQP 023-1 / ISO 868) kb. 45 
Húzószilárdság (CQP 036-1 / ISO 37) kb. 1,8 N/mm2

Szakadási nyúlás (CQP 036-1 / ISO 37) kb. 300% 
Továbbszakadási ellenállás (CQP 045-1 / ISO 34) kb. 6 N/mm2

Modul 100% (CQP 036-1/ISO 37) kb. 1,2 N/mm2

Alkalmazhatósági elmozdulás (ASTM C 719) ± 12.5% 
Hőállóság (CQP 513-1) állandó 
Rövid ideig 4 óra 
 1 óra 

kb. 180 °C 
kb. 220 °C 
kb. 250 °C 

Alkalmazhatósági hőmérséklet kb. -40 °C – +150 °C 
Páraátbocsátási érték (CQP 520-2 / ISO 12572) kb. 15 g H2O/m2 24·óra·2 mm 
Tárolhatóság (25 °C alatt) (CQP 016-1) 15 hónap 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23 °C / 50% relatív páratartalom 
  (Belső vizsgálat) 
 
Termékleírás 
Sikasil® IG-16 semlegesen térháló-
sodó, magas modulusú szilikon tö-
mítőanyag, a legtöbb alapfelületen 
kiváló tapadással. 
A Sikasil® IG-16 az ISO 9001 mi-
nőségbiztosítási rendszer és a 
Responsible Care Program szerint 
készül.  

A termék előnyei 
- Megfelel az MSZ EN 1279 szab-

vány, 2., 3. és 4. rész követelmé-
nyeinek 

- Alkalmas levegővel és gázzal 
töltött hőszigetelt üvegekhez 

- Kiváló UV- és időjárás állóság 
- Jól tapad üvegen, valamint fém 

és műanyag távtartókon 
- Gyors kötésű 

Felhasználási terület 
A Sikasil® IG-16 kettős szigetelésű 
hőszigetelő üvegek kerületén má-
sodlagos UV-álló tömítőanyagként 
alkalmazható. 
A termék felhasználása csak ta-
pasztalt szakemberek részére 
javasolt. Felhasználás előtt ajánlott 
teszteket végezni az adott alapfe-
lületeken, ill. az adott feltételek 
mellett a megfelelő tapadás és 
anyag kompatibilitás érdekében. 



 

 

További információk: 
www.sika.hu 
www.sika.com 
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 Sika Hungária Kft.  

Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Kötési mechanizmus 
A Sikasil® IG-16 térhálósodása 
légnedvesség hatására történik. A 
ragasztó a felületén bőrösödik, 
majd teljes keresztmetszetében 
átköt.  
A sebességét főként a relatív pá-
ratartalom és a hőmérséklet befo-
lyásolja (lásd 1. diagram). 
50 °C feletti hőmérsékleten történő 
felhasználás nem javasolt bubo-
rékképződés miatt. 
Alacsony hőmérséklet esetén a 
levegő nedvességtartalma alacso-
nyabb és a kötési idő is lassabb. 

 
1. diagram: Egykomponensű Sikasil® kötési 
sebessége 

Feldolgozási feltételek 
Minden Sikasil® WS, FS, SG, IG, 
WT és AS szilikon ragasztó- és tö-
mítőanyag egyidejűleg alkalmaz-
hatók egymással és a SikaGlaze® 
IG peremzáró tömítőanyagokkal 
egyaránt. Mielőtt a Sikasil® IG-16 
anyagot egyéb tömítőanyaggal 
kombináljuk, kérjük, forduljon az 
Ipari Ragasztástechnika Üzletág-
hoz. Amennyiben kettő vagy több 
reaktív tömítőanyag kerül egyide-
jűleg felhasználásra, meg kell várni 
az első anyag teljes kikeményedé-
sét, mielőtt a következő anyag 
felhordásra kerül. 
A Sikasil®-SG, IG, WT tömítő és 
ragasztóanyagokat strukturális, 
illetve ablakragasztási alkalma-
zásra csak tapasztalt felhasználók 
számára javasoljuk. Minden ilyen 
jellegű alkalmazásnál a fent java-
solt teszteket el kell végezni, és 
engedélyt kell kérni a Sika Ipari 
Ragasztástechnika Üzletágtól. 
Az egyéb Sikasil® IG-16-tal csatla-
kozó anyagok (háttérkitöltő, táv-
tartó stb.) alkalmazása előtt kom-
patibilitás teszt javasolt. 

Alkalmazás 
Alapfelületek előkészítése 
Az alapfelület legyen tiszta, száraz 
és formaleválasztótól, zsírtól 
mentes. 
A felületelőkészítés különleges mód-
szereiről a Sika Ipari Ragasztás-
technika Üzletágtól kérhet bővebb 
információt. 

Felhordás 
Megfelelő hézag- és alapfelület 
előkészítés után hordjuk fel a 
Sikasil® IG-16-ot. 
A ragasztási hézagkeresztmetsze-
tet pontosan kell méretezni. 
A szükséges ragasztási geometria 
kiszámítását a ragasztóanyag, a 
határoló anyagok, a környezeti 
tényezők, és a fellépő terhelések 
határozzák meg. Kerüljük a 15 
mm-nél mélyebb hézagkialakítást. 

A felület eldolgozása 
Az elsimítást a tömítőanyag vagy a 
ragasztó bőrképződése alatt kell 
elvégezni. A frissen felvitt tömítőa-
nyagot felhordás után nyomjuk a 
tömítendő hézagba, hogy megfe-
lelő tapadást érjünk el a felülete-
ken. 

Eltávolítás 
Az eszközöket és a meg nem 
kötött Sikasil® IG-16 anyagot Sika®

 

Remover-208 eltávolítóval tisztít-
hatjuk. A megkötött anyag csak 
mechanikusan távolítható el. 
A kezet/bőrt azonnal meg kell 
tisztítani Sika® HandClean kendő-
vel vagy kézmosó pasztával és 
vízzel. Oldószer nem használható! 

Átfényezés 
A Sikasil® IG-16 rugalmas ra-
gasztó, ezért nem fényezhető át. 

További információk 
Igény esetén az alábbi műszaki 
dokumentumok állnak rendel-
kezésre: 
- Biztonsági Adatlap 

Csomagolás 
Unipack 600 ml 
Kanna  28 kg
Hordó  280 kg

Megjegyzés 
Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint a me-
chanikai és fizikai tulajdonságok 
laborteszt eredményén alapulnak. 
Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé 
eltérhet. 

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, bizton-
ságtechnikai, toxikológiai és ökoló-
giai adatokat a termékekre vonat-
kozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anya-
gokra vonatkozó rendelkezéseket 
be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat és különösen az ajánlásokat 
a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasz-
talatai alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körülmé-
nyek között kezelik, használják, tárol-
ják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból a helyszíni körülményekben 
lévő különbségek természete miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtat-
ható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megrendelést 
elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhasz-
nálónak minden esetben az adott 
termék legfrissebb Termék Adatlapját 
kell figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk. 


