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TYTAN INDUSTRY IG 77 SZILIKON  

A TYTAN INDUSTRY IG kifejezetten egy második vagy harmadik védőrétegként alkalmazható 
terméknek lett kifejlesztve hőszigetelt üvegezéshez. Az IG77 SZILIKON HŐSZIGETELT 
ÜVEGEKHEZ egy önálló, kiváló modulusú, gyorskötő tömítő, amely a légköri nedvességgel 
reakcióba lépve létrehoz egy rendkívül tartós és nem zsugorodó tömítést, melyet magasfokú 
szilárdság és csökkent gázáteresztő képesség jellemez. Rendkívüli mechanikai teljesítménnyel bír. 
Ellenáll szélsőséges hőmérséklet-változásoknak, UV sugárzásnak, és fizikai tulajdonságai 
változatlanok maradnak sok éven át. Mivel a semleges kötési rendszer jellemzi, a kiválóan tapad a 
különböző, porózus és nem porózus aljzatokhoz. 

ELŐNYÖK 
 Semleges kötési rendszer 
 Kismértékű zsugorodás 
 Tökéletesen ellenáll időjárásnak, UV sugárzásnak, rezgésnek, nedvességnek, 

ózonnak, esőnek, hónak, extrém hőmérsékletnek, légszennyeződésnek, sokféle 
tisztítószernek és oldószernek 

 Formatartó  
 Csökkent mértékű gázáteresztés 
 Kiváló műszaki tulajdonságok 
 Függőleges és fejmagasság feletti hézagokban is alkalmazható 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 
 Második vagy harmadik réteg a hőszigetelő üvegezésnél (IGS); 
 Járdák és ipari padlók hézagainak kitöltése és tömítése; 
 Konténerek, tartályok és egyéb ipari eszközök tömítése és ragasztása; 
 Épületek és szerkezeti elemek tartós és dilatációs hézagjainak kitöltése. 

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT 
Az IG77 SZILIKON HŐSZIGETELT ÜVEGEKHEZ másodlagos tömítésként alkalmazható 
hőszigetelt üvegek készítéséhez és másodlagos tömítésként hőszigetelő üvegszerkezetek 
széleihez.  
 
Az IG77 SZILIKON HŐSZIGETELT ÜVEGEKHEZ szerkezeti üvegezéshez és az egész 
építőiparban különféle alkalmazásokhoz is használható, kiemelkedő tartósságának és a 
szervesanyag-alapú alternatívákhoz viszonyított hosszú élettartamnak köszönhetően. 

NORMÁK 
DIN 18 545-2, E osztály   Szilikon üvegezéshez - Leírás, Alkalmazás, Tesztelés 
ISO 11600 - F & G - 25 HM osztály Épület kivitelezése - Tömítők - Besorolás és Előírások. 
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TAPADÁS 

Felület Adhesion 
üveg + 
alumínium + 
rozsdamentes acél + 
galvanizált acél (cink lemez), öntöttvas + 
üvegező elemek + 
réz N/R 
fenyő (Nyers fa) + 
kemény  PVC,PS + 
PC + 
tégla, beton + 
gránit, homokkő, márvány és egyéb természetes kő + 
csempe   + 
kátránypapír N/A 
bitumenes zsindelyek N/A 

+  jó tapadás 
+/- a ragasztó részlegesen elválik 
- gyenge tapadás 
N/A nincs analizálva 
N/R nem ajánlott 

 
KÉMIAI ELLENÁLLÁS 

 Anyag Ellenállás 
víz + (folyamatos hatásának kitenni nem ajánlott) 
sós víz  (NaCl 2%) + (folyamatos hatásának kitenni nem ajánlott) 
uszodavíz + (folyamatos hatásának kitenni nem ajánlott) 
benzin, motorolaj N/A 
oliva olaj + (folyamatos hatásának kitenni nem ajánlott) 
higított szerves sav + (folyamatos hatásának kitenni nem ajánlott) 
higított szervetlen sav + (folyamatos hatásának kitenni nem ajánlott) 
higított lúgok/alkálik + (folyamatos hatásának kitenni nem ajánlott) 

+  jó ellenállás 
- gyenge ellenállás 
N/A nincs analizálva 
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MŰSZAKI ADATOK 
Mint szállítva - 23°C és 50%-os relatív páratartalom 
mellett Norma 

 Állag  - sűrű massza 
Szín - fekete 

Sűrűség [g/ml] 
ISO 2811-

1 1,40 – 1,45 
Bőrképződés [perc] - 5 - 15 
Tapadásmentesség [perc] - 5 - 10 
Kikeményedés [mm/24h] - 2 - 3 
Térfogatvesztés ellenállás [mm] ISO 7390 >3 

   Mint kikeményedett állapotában - tesztelve 4 hét 
elteltével 23°C és 50%-os relatív páratartalom mellett Norma 

 Modulus @ [Mpa] ISO 8339 0,45 – 0,55 
Mozgástűrő képesség [%] ISO 9047 25 
Szakadási nyúlás  [%] ISO 37 300 - 400 
Húzószilárdság [Mpa] ISO 37 1,05 – 1,20 
Shore  A Keménység ISO 868 34 +/- 2 
Zsugorodás  [%] ISO 10563 2 - 4 
Rugalmas visszalakulás  [%] ISO 7389 95 - 99 

   Alkalmazási hőmérséklet [°C ] - +5 - +40 
Hőmérséklet ellenállás [°C ] - -50 - +180  
Hőmérséklet felhasználás közben [°C ] - +0 - +25 

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 
Az érintkezési felületnek száraznak, tisztának, meglazult anyagoktól, portól, olajtól, zsírtól, 

bitumenes anyagoktól és jégtől mentesnek kell lennie. Az IGU használatához az üveget mossuk 
teljesen tisztára. Érintkezési felület legyen száraz, tiszta, minden laza, por, olaj, zsír, bitumen és a 
jég. GLAS az IGU alaposan meg kell mosni. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet. A használt 
víz legyen tiszta, és a tisztítószer legyen kompatibilis az üveggel, a különös figyelmet fordítva a 
fényvisszaverő réteggel rendelkező üvegekre. Szárítsa meg a felületet, mielőtt alkalmazza a 
szilikont. Mivel a felületek igen eltérőek lehetnek alkalmazásonként, ajánlott előzetes teszteket 
elvégezni és kiértékelni a tapadás és a kompatibilitás tekintetében. Mindig lépjen kapcsolatba az 
aljzat beszállítójával hogy meggyőződhessen arról, melyik tisztítószert használhatja az adott anyag 
kompatibilitásának és felületkezelésének tekintetében . IG77 SZILIKON HŐSZIGETELT 
ÜVEGEKHEZ kompatibilis minden kikeményedett egy komponensű szilikonnal. Ahol két vagy több 
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különböző tömítőanyagot használunk, hagyjuk, hogy az első réteg teljesen kikeményedjen mielőtt 
a következőt alkalmazná.  

FELHASZNÁLÁS:  
Helyes alkalmazása növeli a teljesítményt és a szilikon tömítőcsík másodlagos tömítésének , 
valamint az egész szigetelő struktúrának a megjelenését. Az IGU létrehozása során, a távtartó 
között alkalmazza egyenletes távolságra az üveg széleitől. Az elsődleges tömítőcsík legyen 
folyamatos és állandó, így egyenletes, foltmentes vonalat fog képezni, ha az üveg és a távtartó 
között alkalmazza. Az üveg szélét és a távtartót tisztán kell tartani, mert még egy ujjlenyomat is 
csökkentheti a másodlagos tömítőcsík tapadását. A másodlagos tömítőcsík teljesen ki kell, hogy 
töltse a teret a távtartó az üveg szélei között, hézagok vagy egyenetlenség nélkül. 
Az eszközökön lévő szilikon maradványokat _mechanikusan vagy szilikon eltávolító segítségével 
lehet távolítani. 

NE MOSSUNK KEZET OLDÓSZEREKKEL. 
 Ne alkalmazzuk a NEUTRÁLIS SZILIKONT bitumenes aljzatokon, természetes gumi alapú 

aljzatokon, kloroprén vagy olyan építési anyagokon, melyek olajat, lágyítószereket vagy 
oldószereket engedhetnek ki magukból. 

 Ne alkalmazzuk akváriumokban 
 Ne használja a NEUTRÁLIS SZILIKONT légmentesen zárt térben, mert a tömítőanyag a 

légköri nedvesség hatására keményedik. 
 A termékkel kapcsolatban nem készültek tesztek vagy kimutatások, miszerint 

alkalmasak lennének orvosi vagy gyógyszerészeti használatra 
 A termék szavatossági idejének vége felé az extrudálási, átfolyási idő csökkenhet 
 Ne alkalmazza szilikonokon 
 Érzékeny fémfelületeken se alkalmazza, mint a réz 
 Ne alkalmazza a TYTAN PROFESSIONAL NEUTRÁLIS SZILIKONT 

szerkezeti üvegekhez 

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 

Űrtartalom 
  

Szín 
 

Csomagolás 
  

Db / Doboz  
  

Db / EURO paletta 
 

600ml fekete fólia 12 1152 
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BECSÜLT KIADÓSSÁG 
Folyóméterek száma / 600 ml-fólia. Ezek az értékek megközelítő adatok és támpontként 
szolgálnak a derékszögű tömítéseknél. A hézag mélységét a profil hátuljától számítsa. 
 

  

Méter / 600 ml fólia 
Hézag mélysége mm-ben 
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12 8,33 m   
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4,69 m 
18 

  

3,70 m 
20 

  

3,00 m 
22 

  
2,48 m 

24   2,08 m 

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 
További információért tekintse meg a termék Biztonságtechnikai 
Adatlapját. 

TÁROLÁS 
A garantált tárolási idő 18 hónap a gyártástól számítva, amennyiben zárt állapotban, eredeti 
kartusban tartotta. Tárolási hőmérséklet: +0°C és +25 oC között, száraz, fagytól mentes helyen. 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Alkalmazza a megszokott higiéniai óvintézkedéseket. Részletes információért tekintse meg a 
termék Biztonságtechnikai adatlapját, mely kérésre hozzáférhető. 
Hulladékkal kapcsolatos intézkedések: A visszamaradt termékről és az üres kartusokról a 
hatósági előírások szerint kell megszabadulni. 

Ezen Műszaki Adatlap kiadásával az összes előző érvényét veszíti. 
 
Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. 
Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem 
helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális 
felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat 
a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena 
határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatólagos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi 
szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként 
keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez felhasználni. 
 
A kiadványban megjelenő műszaki jelzések és adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapszanak, visszautasítunk minden 
felelősséget, mely a termék nem megfelelő használatából fakad, vagy származtatható.  Ezért a garancia kizárólag a kiszállított termék 
minőségére korlátozódik. Ezen műszaki adatlap megjegyzés nélkül módosítható. Amennyiben szükséges, kérhető rendszeres 
időközönként. 


