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Sika® Homlokzati Rendszerek

Homlokzatok tömítése és 
ragasztása – mûszaki ismertetô
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Az építészet a változásoktól
gyarapszik. Olyan kreatív öt-
letektôl és merész megoldá-
soktól, amelyek elbûvölnek
és meglepnek bennünket. 
A függönyfalak különösen
szigorú kihívást jelentenek a
tervezôknek, mert ezek nem-
csak, hogy meghatározzák az
épület karakterét, hanem
meg is kell felelniük a na-
gyon pontosan elôírt követel-
ményeknek.

Kreatív homlokzati architek-
túra
Az esztétikai vonzerô és az energiahaté-
konyság közti ideális egyensúly eltalálása
érdekében az építészek egyre gyakrabban
fordulnak az üveghez elképzeléseik meg-
valósításában.  Akár struktúrális üvegfa-
lak, akár dupla üvegezésû, sôt akár kettôs
héjú homlokzatok esetében is. Az üveget
össze lehet kombinálni természetes kô-
vel, fémekkel, vagy mûanyag-bevonatú
fémekkel, ami tág lehetôséget nyújt az
építészek kreativitásának. 

De a makulátlan optikai megjelenés nem
az egyedüli kritikus tényezô. A homlok-
zatoknak és ablakoknak hosszú távon
kell funkciójukat betölteniük. Ez megkö-
veteli, hogy tökéletes legyen a tapadás
az egyes ragasztási / tömítési felületek
között, a tömítéseknek nagy rugalmas-
ságúaknak és idôjárásállóknak kell len-
niük. Ezek a igények megkövetelik az ún.

4 | 5

High-tech megoldások a tökéletes homlokzatokért

mérnöki minôségû szilikon tömítéseket,
egyedül ezek felelnek meg  a magas fokú
specifikus kívánalmaknak, és garantálják a
magas teljesítményt minden tekintetben. 

Ezeket az alkalmazásokat szem elôtt tartva
a Sika minden követelménynek megfele-
lôen a kipróbált és bevizsgált innovatív
homlokzati termékek széles választékát
szállítja. 

Sikasil®. E tömítéseknek és ragasztó
anyagoknak mindegyike magas fokú, az
adott alkalmazáshoz  kifejlesztett és illesz-
tett  tulajdonságokkal rendelkezik. 

Ez igaz a struktúrális üvegezéstôl és a hô-
szigetelô üveg másodlagos peremzárásá-
tól az idôjárásálló tömítésekig. 
SikaMembrane® rendszerek ideálisan
egészítik ki a víz- és párazáró illesztéseket,
tömítéseket mind a függönyfalak, mind az
átszellôztetett homlokzatok esetében. 

3
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Optimális biztonság

Mechanikai rögzítés
Az ún. kétoldalas struktúrális üvegezési
rendszerben csak két egymással szemben
lévô  üveg-, vagy panelél van hozzára-
gasztva (vízszintesen vagy függôlegesen) 
a  kerethez, a Sikasil® szilikon ragasztó-
anyaggal.  A két másik –  egymással szem-
ben álló – oldalt mechanikusan rögzítik,
hasonlóan a takaróléces rendszerekhez.

Az üvegpanel kétoldalas mechanikai rögzí-
tése  nem befolyásolja a két ragasztott ol-
dal terhelését. Mivel az üveg túlzott behaj-
lását meg kell akadályozni, a ragasztott kö-
tés minimális méreteit nem szabad kisebb-
re venni a négyoldalas rendszerhez képest.

A rendszer elônyei
- Biztonság a mechanikai  rögzítés miatt.
- A szilikon ragasztó és a mechanikai rög-

zítés segítenek a dinamikus erôk eloszlá-
sában.

- A fém takaró profilokat fel lehet használ-
ni design-elemként.

folytonos, egybefüggô üvegfelület látvá-
nyát nyújtsa. 
A dinamikus terheket a szilikon ragasztó
közvetíti. Az üveg önsúlyának alátámasz-
tására olyan mechanikai tartószerkezetet
javaslunk, amely kívülrôl nem látható.

A rendszer elônyei
- Attraktív megjelenés, látható keretek

nélkül.
- Magas rugalmasságának köszönhetô-

en a szilikon ragasztóanyag sokkal
hatékonyabban és egyenletesebben
tudja átadni a terheléseket mind a
négy oldalon.

- Az üvegben a hômérsékleteloszlás
ideális, mivel nincsenek takaróprofi-
lok, amelyek árnyékolóként viselked-
nek. Ez lecsökkenti a hôtágulásból
adódó feszültségek által okozott üveg-
törések kockázatát.

- A homlokzat energiatakarékosabb,
mert nincsenek külsô fém elemei, és a
csomópontok tömítettek.

- Nagyobb öntisztulás az egy síkban
fekvô üvegfelületek következtében. 

Optimális átláthatóság

A struktúrális üvegezési rendszerek
lehetnek ún. kétoldalas vagy négy-
oldalas kivitelûek, ahol mindkét
kivitelnek megvannak a maga elônyei.
Általánosan elmondható azonban,
hogy  az energiatakarékos épületfenn-
tartáshoz mindenképpen hôszigetelô
üvegezés szükséges.

Keret nélküli megjelenés 
Az ún. négyoldalas  struktúrális üvege-
zés elsôsorban és legfôképpen a folya-
matos, keret nélküli megjelenése követ-
keztében tesz  mély benyomást.  A re-
jtett rögzítésû nagyméretû  üvegpanel
mind a négy oldala  adapter keretre  ra-
gasztott a Sikasil® SG szilikon struk-
turális ragasztóanyaggal. Az elôregyár-
tott üvegmodulokat úgy rögzítik a tartó-
szerkezethez, hogy a homlokzat egy

Négyoldalon 
stuktúrális 
üvegezés

Kétoldalon
stuktúrális 
üvegezés

A stuktúrális üvegezéshez Sikasil® SG  szilikon szerkezeti ragasztókat és tömítéseket lásd a 16. oldalon.

26 27
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Keret nélküli megjelenés 

Jelentôs üvegmagasságok
A teljesen átlátszó üvegezés (üvegbordákkal
merevített üvegezés) az egyenletes, keret-
nélküli megjelenés és a nagy üvegméretek
következtében kelt impresszív hatást. 
A teljesen átlátszó üvegezés olyan kétoldalú
szerkezeti üvegezésre emlékeztet, ahol az
üveg felsô és alsó éle be van ágyazva a
mennyezeti- és a padlósíkba. A függôleges
üvegélek szerkezetileg az üvegbordákhoz
vannak kötve.

A rendszer elônyei
- Attraktív megjelenés, látható keretek

nélkül.
- A magas rugalmasságának köszönhetôen

a szilikon ragasztás / tömítés a terhelése-
ket sokkal hatékonyabban és sokkal
egyenletesebben tudja átadni. 

- Az üvegben a hômérséklet eloszlás ideális,
mivel nincsenek takaró profilok, amelyek
árnyékolóként viselkednek. Ez lecsökkenti
a hôtágulásból adódó feszültségek által
okozott üvegtörések kockázatát.

6 | 7

Teljesen átlátszó
üvegezés

Csavarrögzítésû
üvegezés

Az  üvegbordákkal merevített üvegezéshez  Sikasil® SG és Sikasil® WS
szilikon ragasztókat és tömítéseket lásd a 28. oldalon.

Idôjárás- és UV sugárzásnak ellenálló tömítéshez a Sikasil® WS szilikonokat
lásd a 24. oldalon.

Az üvegezés könnyedsége

Mechanikus rögzítés
A csavarral rögzített üvegszerkezetek 
esetében az üvegtáblákat  fém szerelvé-
nyekkel rögzítik a kábelrendszerekhez
vagy a fémgerendákhoz. Ezeket a rögzítô
elemeket  beágyazzák az üvegtáblában
lévô furatokba. Az üvegek lehetnek
egyszeres táblák (azaz fóliázott üveg a
kettôs héjú homlokzat külsô héján) vagy
UV sugárzásnak ellenálló szilikon tömí-
téssel ellátott, és még argon gázzal is
feltöltött (Sikasil® IG 25 HM)
hôszigetelô panelek.

A rendszer elônyei
- Magas mechanikai biztonság.
- Alacsony tömegû üvegszerkezetek

megvalósíthatósága.

A fémrögzítôk beágyazásához  és a
tökéletes szintezéséhez kérje a Sika®

AnchorFix® termékek adatlapjait.

27 28 29
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Zorlu Plaza, Isztanbul, Törökország

Az üvegpanelek különlegesen
magas igénybevételeknek
vannak kitéve. Folyamatosan
át kell adniuk a hôtágulás ha-
tására fellépô  erôket a tartó-
szerkezetnek, eközben sok
éven keresztül ki kell állni az
idôjárás viszontagságait is. 

Speciális termékek

A magas rugalmassági modulusú
Sikasil® SG szilikon ragasztóanyagok
a legjobb tulajdonságokkal rendelkeznek
a struktúrális ragasztás céljára. 

A alacsony modulusú Sikasil® WS
idôjárás álló tömítések fel tudják venni az
üvegelemek között fellépô mozgásokat,
tartósan tömítik azokat.

A rugalmas rendszerek, mivel az erô-
hatásokat eloszlatják, csökkenteni tudják
a károkat nem várt igénybevételek ese-
tén, mint pl. kisebb vagy közepes mérté-
kû földrengések, nyomáshullámok ese-
tén is.

Struktúrális üvegezés – az összetett építészeti
arculat  és az  innovatív technológia  egysége

Tartósan ellenálló szerkezet

A Sikasil® SG szilikon ragasztókat
használják  az üveg elemeknek a fém
tartókeretekhez való rögzítésére.  Az ele-
meket egyrétegû  üvegezésként vagy
hôszigetelô üvegezésként lehet tervezni
úgy,  hogy szigetelô homlokzatot képez-
zenek, amely az épület teljes burkolatát
alkotja, és kiváló korrózióvédelmet is
garantál. 

A bevonatos többfunkciós szigetelô
üvegezés biztosítja a szükséges védel-
met a nap ellen.  Az egyéb változatok
közé tartoznak a kéthéjú homlokzatok,
melyeket egyszeres üvegpanelekbôl állí-
tanak elô. A Sikasil® SG szilikon ra-
gasztókkal készített rugalmas kötések
átveszik a szerkezeti elemek mozgását,
amelyek a hômérsékletváltozások, ned-
vesség, a felhasznált szerkezeti anyagok
zsugorodása, hang, szél és rezgések
következtében jönnek létre. Mindezt
folyamatosan.

Tôzsdeépület, Johannesburg, Dél-Afrika 

10 11
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Integrált rendszerek

A teljesen integrált struktúrális üvege-
zési rendszer csak akkor jöhet létre, ha
néhány feltétel teljesül:
- az adott projektre vonatkozó ragasz-

tási méretezés számítása úgy, hogy a
rendszer tökéletesen kivitelezhetô
legyen a legkisebb részletéig

- az iparilag elôregyártott üvegmodulok
gyári ragasztása, a legpontosabb
illesztéssel

- a keretszerkezet konstrukciója ponto-
san a homlokzat típusához van tervez-
ve 

- olyan ragasztók és idôjárásálló tömítô-
anyagok, melyek megfelelnek a legszi-
gorúbb építési elôírásoknak és szab-
ványoknak

- az összes felhasznált termék legszigo-
rúbb minôségellenôrzése a gyártástól
kezdve az alkalmazásig.

8 | 9

Az illusztráció egy strukturális üve-
gezési modul prototípusát mutatja.
Ennek az ábrának nem célja, hogy
tervezési útmutatást adjon. Sokkal
kidolgozottabb, további szerkezeti 
elemekre lehet szükség a építési
elôírások vagy az adott projektre
vonatkozó elôírások kielégítésére

Adapter keret

Idôjárás elleni 
fugatömítés
Háttérkitöltô profil
Illesztô, 
beállító lemez

Mechanikai 
alátámasztás

Háttérkitöltô profil

Struktúrális ragasztás

Távtartó szalag

Lépcsôs kialakítású  hôszigetelô üveg 

Másodlagos tömítés

Távtartó szalag

Struktúrális ragasztás

Illesztô, beállító lemez

Idôjárás elleni fugatömítés

Szimmetrikusan kialakított hôszigetelô üveg

Gazdaságos szerkezet

A struktúrális üvegezéssel készített hom-
lokzatok mind mûszaki, mind gazdasági
elônyökkel rendelkeznek:
- a gyárilag elôszerelt modulokat gyor-

san és gazdaságosan lehet a helyszínen
felszerelni

- egy hatékonyan szigetelô homlokzat
csökkenti a hôveszteségeket, mivel
sokkal optimálisabb energiaegyensúlyt
hoz létre

- a magas napenergiahasznosítást figye-
lembe lehet venni az energiamérlegben

- a hôszigetelô üvegezés és a rugalmas
szilikon tömítôanyag feljavítják az
akusztikai szigetelést

- a könnyen tisztítható homlokzatok 
alacsony karbantartási és tisztítási rá-
fordítást igényelnek 

- a javításokat gazdaságosabban lehet
kivitelezni a gyors és egyszerû modul-
cserék következtében.

11
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Barajas Repülôtér, Madrid, Spanyolország:  Richard Rogers & Estudio Lamela

A struktúrális üvegezésben a
ragasztott kötéseket az optikai
követelményeknek megfele-
lôen kell tervezni, de figyelem-
be kell venni a szomszédos
szerkezetek hôtágulás okozta
méretváltozásait és a szilikon
ragasztó mozgási képességeit
is, tehát a csomópontok terve-
zése összekapcsolja a formát a
funkcionalitással. 

A helyes tervezés 
elengedhetetlen

Hét kritériumot kell figyelembe venni:

1. A kötésnek képesnek kell lennie,
hogy szabadon felvegye a csatlakozó
felületek között fellépô elmozdulá-
sokat. 
A tömítôanyag háromoldalú tapadá-
sát el kell kerülni, mert az a kötés
károsodását eredményezi.
(lásd az ábrát a 13. oldalon).

2. A ragasztott kötés átlapolási hossza
nem haladhatja meg a 15 mm-t
Sikasil® SG-18 és a
Sikasil® SG-20 ragasztók ese-
tén. Nagyobb méreteknél, 50 mm-ig,
használjon Sikasil® SG-500-t.

3. A ragasztás „h” hossza  és „e” vas-
tagsága közötti arány legalább 1:1 és
legfeljebb 3:1 legyen.

4. A ragasztás minimális átlapolási
hossza mindig  6 mm legyen a szá-
mított értéktôl függetlenül. 

5. A ragasztás rétegvastagsága legalább
6 mm legyen.

6. Az értékeket mindig fölfelé kerekítse,
sohasem lefelé.

7. A szerkezeti kötéseket nem szabad
olyan egyéb  külsô terheléseknek ki-
tenni, mint pl. süllyedésbôl, zsugo-
rodásból, kúszásból, kitüremkedés-
bôl származó igénybevételek.

Fontos:

12
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A „h” ragasztott kötés 
átlapolási hossz számítása
A kötés „h” mérete  az alátámasztott
konstrukciók  esetén a szélterheléstôl
függ:

h = a ragasztott kötés minimum átlapolási
hossza (mm) 

a = az üvegtábla vagy elem rövidebbik élének
hossza (mm); szabálytalanul méretezett
üvegelemek esetén: a leghosszabb üvegtábla
méret a mérvadó!  

w = a várható maximális szélterhelés (kN/m2)
(100 kp/m2 = 1 kPa = 1 kN/m2)

�dyn = maximális ragasztóanyag igénybevétel az
alátámasztott konstrukciók esetén (kPa)
Sikasil® SG-500:140kPa = 0.14N/mm2

Sikasil® SG-20:170kPa = 0.17N/mm2

Sikasil® SG-18:170kPa = 0.17N/mm2

1) Amennyiben az üvegtáblák oldalai változó
hosszúságúak, a leghosszabb oldalhosszt kell
használni a kalkulációban.

A kötés „h” mérete nem alátámasztott
konstrukciók esetén a szerkezet önsú-
lyának függvénye:

h = a ragasztott kötés minimum átlapolási
hossza (mm)

G = az üveg vagy az elem tömege (kg)
lv = a függôleges ragasztott kötés hossza (m)
�stat = maximális ragasztóanyag igénybevétel nem

alátámasztott konstrukciók esetén (kPa) 
Sikasil® SG-500:10.5kPa = 0.0105N/mm2

Sikasil® SG-20:12.8kPa = 0.0128N/mm2

Sikasil® SG-18:9.5kPa = 0.0095N/mm2

h= a ✕ w
2 ✕ �dyn

h= G ✕ 9.81
lv ✕ �stat

2. példa (Sikasil® SG-500-zal):
Tábla méretek: 3 m ✕ 1 m ✕ 12 mm
Az üveg sûrûsége: 2,5 kg/dm3

Eredmény: 14 mm

h kötés átlapolási hossz
e kötés vastagság

e

h

1. példa (Sikasil® SG-500-zal):
Maximum szélterhelés = 4,0 kN/m2

Tábla méretek: 2,5 m ✕ 1,5 m
Eredmény = 21,43 mm 
Tehát a kötés átlapolási hossza 
legalább 22 mm. 

erô [N]

megnyúlás [%]

A Sikasil® SG-500 tipikus erô/meg-
nyúlás diagramja

12 12
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Minden struktúrálisan üvegezett szerke-
zetnél a ragasztott kötés jelentôs nyíró
mozgásoknak is ki van téve. A kötés
vastagságát (a ragasztóanyag  vastag-
sága) tehát úgy kell tervezni, hogy a ru-
galmas elmozdulási képességét ne lépje
túl.

Az „e” ragasztóvastagság számításá-
nak kritériumai
- az elemek méretei
- a várható maximális hômérsékleti

különbségek
- az összeragasztandó anyagok hô-

tágulási együtthatóinak különbsége
- a kötés vastagságának becsült értéke:

a tervezett átlapolási hosszának fele,
de legalább 6 mm. 

Jegyezze meg jól, hogy:
1. A rendszerre ható minden elmoz-

dulási okot be kell számítani.
• A termikus hatások az üveg és a

tartószerkezet különbözô hôtá-
gulási együtthatói miatt követ-
keznek be. Amennyiben a cso-
móponti méreteknek azonosak-
nak kell lenni az egész létesít-
ményen, akkor azt a legnagyobb
tábla méretei szerint kell számí-
tani.

• Egyéb okok, mint pl. zsugoro-
dás, süllyedés vagy helyileg fel-
lépô igénybevételek.

2. Tartson be minden tûrést. Ezekbe
beletartoznak az üveg- és/vagy a
fémvágási tûrések és a szerelési
tûréshatárok.

3. A feldolgozási hômérsékletnek
+15 °C és  +40 °C között kell
lenni.

4. Kerülje el a tömítôanyag három-
oldalú tapadását, hogy a letapa-
dás ne korlátozza a kötés mozgá-
sát.

1. Az SG szerkezet deformációja

A panel rövid és hosszú élén fellépô deformáció
számítása az üveg és az adapter keret különbözô
kiterjedésének és összehúzódásának figyelem-
bevételével (hômozgás által fellépô 
nyíróigénybevétel).

�lv, h = hossz változás (mm)
lv = az üvegezési egység  vizszintes hossza (m)
lh = az üvegezési egység  függôleges hossza

(mm)
Tf = a keret átlagos hômérsékletkülönbsége

(megözelítôleg 30-60 K)
Tg = az üveg átlagos hômérsékletkülönbsége 

(megközelítôleg 30-60 K)
�f = a keret anyagának tágulási együtthatója

alumínium: 23,8 ✕ 10-6
✕ K-1*, 

acél: 12 ✕ 10-6
✕ K-1)

�g = az üveg hôtágulási együtthatója 
9 ✕ 10-6 K-1

A kötés az eredeti állapotában A húzó igénybevételeken túl a ragasztott kötés felveszi
a nyíró mozgásokat is minden irányban.

e

�Iv,h = Iv,h ✕ [(�f ✕ �Tf) – (�g ✕ �Tg)]

h

Az „e” ragasztóvastagság számítása

(h = kötés hossz, e = kötés vastagság).
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3. Példa:
Tábla méretek: 2.5 m ✕ 1.5 m
(lásd 1. példa)
Az alumínium keret hômérséklet-
különbsége: 60 K
Az üveg hômérséklet különbsége: 30 K
Maximális megnyúlás: 12,5% (c = 0.125)
Eredmény: e � 6.56 mm

A kötés "h" mérete   (22 mm az 1. példában)
és a kötés "e" vastagsága közötti aránynak
3:1-nél kisebbnek kell lenni, ezért legalább
7,33 mm vastagságot kell választani. Ehhez
a szabványos távtartó szalag vastagság 8
mm lehet.

Chater ház, Hongkong, Kína

Strukturális  kötés

Üvegtábla

Adapter keret

2. A teljes elmozdulás

A hosszú és rövid paneloldalak számított deformá-
ciójának eredôje adja a teljes elmozdulást a fenti 
képlet szerint (Pythagoras-tétel)

�l = a teljes hossz-változás 
v = függôleges 
h = vízszintes

3. A minimális ragasztóvastagság
számítása "e"

A Sikasil® SG szilikon ragasztóanyagok
megengedett maximális nyúlása 12,5% (c=0,125).
A teljes megnyúlás és összehúzódás nem haladhatja
meg a 25%-t.  Ezekkel a korlátokkal lehet számolni
az "e" minimális ragasztóvastagságot.

Ez a számítás megfelel az ASTM C1401-nek. 
az EOTA ETAG No.002 (2004) 2 Függelék egy másik
számítási módot ír le a nyírási modulus alapján.

A kötések számításával kapcsolatos tá-
mogatásért forduljon a mûszaki tanács-
adó szolgálatunkhoz!

�I =  �Iv
2
��Ih

2 e � �I 

2c �c 2

Lényeges, hogy a három oldalú tapadást kerüljük el! 13
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Támogatás a számítási képleteken túl

Végeselem számítási példa: Az L-kötések különös gondosságot igényelnek a sarkokon fellépô igénybevételek miatt (bal
oldalon). A Háttérkitöltô profil használata több, mint 30%-kal lecsökkenti a legnagyobb feszültséget (jobb oldalon).

Alumínium L-profil

Ingás ütésvizsgáló gép ISO 11343 szerint, 1,10 m/s
– 5,24 m/s sebességekre -50 - +80 °C hômérsék-
leteken. Mivel az üveg max. 4 m/s sebességgel de-
formálódik, ez a bombarobbanási vizsgálatok szi-
mulációs vizsgálati tartománya.

Minél nagyobb az igénybevételi sebesség, annál
nagyobb a ragasztó húzó igénybevétele és a
tervezési tényezô.

Nagysebességû tesztek 
a bombarobbanással és 
a hurrikánnal szembeni 
ellenállás vizsgálatára 

A Sika, mint a jármûipari ragasztástech-
nikai ipar piacvezetôinek egyike, a leg-
korszerûbb nagy sebességû vizsgálato-
kat végzi a csúcstechnológiát képviselô
laboratóriumaiban. 

Speed = sebesség (mm/perc)

Húzó/nyíró szilárdság          trend vonal

Húzó/nyíró szilárdság (N/mm2)

Ragasztott kötés

Üvegtábla

Végeselem számítások

A kötések tervezése egyre komplexebbé
válik, a kötések méretei egyre kisebbé
válnak, a terhelések és a mozgások
elérik a szélsô értékeket.  A svájci
Homlokzat Szakértô Központban dolgo-
zó szakembereink az irányzatokat és a
fejlôdést nemcsak komplex tesztekkel
követik, hanem a végeselem számítások
legújabb módszereivel is.

Húzó/nyíró igénybevétel a sebesség
függvényében

Max. feszültség 1,00 N/mm2

Max. feszültség 1,20 N/mm2 Max. feszültség 0,90 N/mm2
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ciát, miután lefolytattuk az egyedi tapa-
dási vizsgálatokat.

3. Magnetron bevonatok lowE /ala-
csony energiájú üveghez (lágy bevona-
tok)
Ezek a bevonatok nemesfémeket tartal-
maznak (pl. ezüst), és általában nem
elég ellenállóak a struktúrális üvegezés
kötéseiben való használatra.  Szükség
esetén távolítsa el e bevonatot a tapadá-
si felületnél, majd végezzen tapadás
vizsgálatot a csiszolt részen, mivel a csi-
szolás a felület módosítását is jelenti, és
különféle paraméterektôl függ. Mindig
tartsa be az üveg gyártójának útmutatá-
sait!

4. Kerámia bevonatok
A kerámia bevonatokat legfôképpen esz-
tétikai takaró funkciója miatt használják.
Az üveg szélénél eltakarják a színkü-
lönbségeket a hôszigetelô üveg lezárá-
sánál az éltömítés és a struktúrális ra-
gasztás között. A Sikasil® SG szili-
kon ragasztóanyag tapadási szilárdsága
számos projektspecifikus vizsgálatban

14 | 15

Üveg

1. Bevonat nélküli float üveg
A float üveg általában alkalmas minden
ragasztott üveg homlokzathoz. Az üveg-
törésbôl eredô károk kockázatának
csökkentésére használjon edzett vagy
többrétegû üveget (PVB-vel vagy öntô-
gyantákkal)! A Sikasil® SG szilikon
ragasztó anyagok kitûnô tapadást bizto-
sítanak az edzett biztonsági üveghez,
nincs szükség további tesztekre.
Amennyiben fóliázott üveget használ-
nak, ajánljuk, hogy hajtsák végre a
megfelelôségi teszteket.

2. Pirolitikus bevonatok hôvisszaverô
üveghez (kemény bevonatok)
A bevonatos üveg optimalizálja a hom-
lokzat hôszigetelését, miközben rendkí-
vül vonzó optikai hatást kelt. A piroli-
tikusan felhordott fémoxid bevonatok
(kemény bevonatok) ideálisak a struk-
túrális üvegezéshez, mert ellenállnak a
környezeti hatásoknak. A Sikasil® SG
szilikon ragasztók felhasználásakor csak
azután tudjuk megadni a tapadási garan-

A homlokzati rendszer elemei – 
üveg és fémkeret

bizonyítást nyert az EOTA ETAG No. 002
szerint.

Mivel az egyes kerámia bevonatok
összetétele nagymértékben változhat, 
a garanciához minden projektnél egyedi
vizsgálatok lefolytatása szükséges.

Adapter keret

Az adapter keretet általában a következô
anyagokból készítik:

Eloxált alumínium
Porszórt alumínium
PVDF-bevonatos alumínium
Rozsdamentes acél

A Sikasil® SG szilikon ragasztóanya-
gok nagyon jól tapadnak ezekhez az
anyagokhoz, de a Sika minden egyes
projekt esetén szívesen megvizsgálja
ezeket a felületeket.
Ha szükséges, Sikasil® Primer-
790 használatát javasoljuk. 

14

Victoria Street 80-100, London, Nagy-Britannia: EPR Architects
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Struktúrális ragasztás

A Sika egy- és kétkomponensû szilikon
ragasztóanyagokat fejlesztett ki a struk-
túrális üvegezési alkalmazások számára.
A ragasztók  mindegyike rendelkezik a
megfelelô elônyökkel. Hogy a ragasztók
közül melyik felel meg legjobban az
adott alkalmazáshoz, az elsôdlegesen és
legfôképpen a speciális követelmények-
tôl függ. Mindkét rendszer minden
szempontból maximális minôséget és
maximális biztonságot nyújt.

Ezen felül a következô speciális tulajdon-
ságokkal rendelkeznek.

Magas szakítószilárdság
Magas kopásállóság
Magas rugalmasság
Kismértékû zsugorodás kötéskor

Sikasil® SG szilikon ragasztó rendszerek 
egyedi elônyökkel 

1) Függ a kötés méretétôl és a kötés közbeni körülményektôl. 
2) ISO 868. 3) ISO 8339-A. Ezek az adatok tájokoztatási célt szolgálnak és nem szabad felhasználni azokat a mûszaki specifikációk készítésében. A termékekkel kapcso-
latos mûszaki információkért kérje meg a vonatkozó legutolsó kiadású Termék Adatlapokat.

Sikasil® SG-18 SG-20 SG-500

Kötés Egykomponensû, Egykomponensû, Kétkomponensû, a két kompo-
nedvességre kötô nedvességre kötô nens vegyi reakciójának 

eredményeképpen kötô

Kötési mód Semleges Semleges Semleges

Feldolgozás pisztollyal, kartusból pisztollyal, kartusból gépi keverés vagy kétkompo-
vagy zacskóból vagy zacskóból nensû kartusos kiszerelés 

(380 ml)

A ragasztott elemek beépítése 2 - 4 hét után 2 - 4 hét után 3 - 5 nap után

Maximum  átlapolási méret  [mm] 15 15 50

Bôrösödési idô/felhasználási idô ~30 ~15 ~40 - 90
(23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas tartomány [°C] -40 - +150 -40 -  +150 -40 - +150

Shore A keménység2 ~44 ~39 ~44

Húzószilárdság3 [N/mm2] ~1.06 ~1.20 ~0.95

Rugalmassági modulus ~ 0.81 (50%) ~ 0.90 (100%) ~ 0.95 (100%)
100% nyúlásnál3 [N/mm2]

Szakadási nyúlás [%] ~75 ~180 ~100

Tervezési húzófeszültség [N/mm2] 0.17 0.17 0.14

Sikasil® SG-18
- Egykomponensû SG rendszer 
- Semleges kötési mód
- Felhasználásra kész
- Magas mechanikai szilárdság
- Magas rugalmassági modulus 
- UV- és idôjárásállóság

Sikasil® SG-20
- Egykomponensû SG rendszer 
- Semleges kötési mód
- Szagtalan
- Felhasználásra kész
- Különlegesen magas mechanikai

szilárdság, magas rugalmassággal
- UV- és idôjárásállóság

Sikasil® SG-500
- Kétkomponensû SG rendszer 
- Gépi felhordás
- Semleges kötés
- Gyors kikeményedés és átkötés
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Magas mechanikai szilárdság
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Szabványok és Irányelvek

Számos különbözô helyi szabványt és
irányelvet vezettek be világszerte 

A legfontosabbak a következôk:

Európában

EOTA ETAG No. 002-2004: az SG ragasz-
tóanyagok alkalmazásával és vizsgálatá-
val kapcsolatos irányelv, melyet betarta-
nak a legtöbb EU országban és figyelem-
be veszi a helyi szabályozásokat. 
CSTB 3488: az SG ragasztóanyagokra
vonatkozó francia szabályozásokat írja le.

Az Egyesült Államokban

ASTM C 1184: egy átfogó SG ragasztó
mûszaki elôírás szabvány 

ASTM C 1401: SG alkalmazások irány-
elvei

Kínában

GB 16776-2005: egy átfogó SG ragasztó
mûszaki elôírás szabvány az ASTM C
1184 alapján. 

Azokban az országokban, ahol nincs
saját struktúrális üvegezési szabvány, 
általában az  ASTM C 1184 vagy EOTA
ETAG No. 002  alkalmazható

Pfizer Székház, Walton Oaks, Surrey, Nagy-Britannia

Peek & Cloppenburg üzlet, Köln, Németország
Renzo Piano mûhely

15

1
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■

■

■

Hôszigetelés beépítve

Az épület energiamérlegéért legfôképpen a
homlokzatok a felelôsek.  A ragasztott dupla
vagy tripla üvegezésû táblák egységek bevo-
natos üvegeikkel meg tudják takarítani annak
az energiának a legnagyobb részét, amit
egyébként a fûtés vagy hûtés elfogyasztana. 
A ragasztott üvegtáblák közt megrekedt leve-
gô gyenge hôvezetô, és ezért  hôszigetelô ré-
teget alkot a beltéri és a kültéri levegô között.    

A hôszigetelô üvegezés távtartói legfôképpen
hajlított alumínium vagy rozsdamentes acél-
ból készülnek, nedvességet megkötô anyag-
gal feltöltve. Elsôdleges tömítésként és szere-
lési segítségként,  hôre lágyuló poliizobutilént
(PIB), másodlagos tömítésként a mechanikai
erôk felvételéért rugalmas  tömítôanyagot
használnak.  Csak magas rugalmassági mo-
dulusú szilikont hagynak jóvá a struktúrális
üvegezésû homlokzatok másodlagos szigete-
léseként. A Sikasil® IG szilikon tömítôanyago-
kat speciálisan a hôszigetelô üvegezés köve-
telményeinek megfelelôen fejlesztették ki és
különleges elônyökkel rendelkeznek:

UV-sugárzás és idôjárásállóság
Tartósság
Anyagkompatibilitás
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Integrált rendszerek

A hôszigetelô üvegezésnél különösen
fontos, hogy a vízpára ne hatoljon be a
táblák közti térbe, mert az vízként lecsa-
pódik a hideg táblára. Ennek elkerülésére
használjon kettôs tömítésû szigetelô
rendszert:
- Alumínium, rozsdamentes acél vagy

mûanyag távtartók (alacsony hôvezetô
képességgel) biztosítják a szükséges
távolságot a táblák között. 

18 | 19

Hôszigetelô üvegezés – alacsonyan
tartja az energiaköltségeket

Üveg tábla TávtartóAbszorber

Elsôdleges tömítés

Másodlagos tömítés/peremzárás

Telefonica cég székháza, Madrid, Spanyolország

- Az abszober  elnyel minden nedvessé-
get, amely áthatol az élszigetelésen.

- A poliizobutilén elsôdleges tömítés
szerelési segítségként is szolgál, tömí-
tést biztosítva a nedvesség ellen és
minimalizálva a gázáramlást, amikor a
hôszigetelô üvegtáblákat nemesgázzal
töltik fel (pl. argon vagy kripton).

- A másodlagos tömítô összeragasztja a
táblákat, mechanikai stabilitást biztosít
a kettôs üvegezésnek, nedvességgát-
ként is szolgál.

16
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Hagyományos (szimmetrikus)
hôszigetelô üvegtáblák 

A struktúrális üvegezés esetén a külsô
üvegtáblát ebben az esetben csak a má-
sodlagos tömítés tartja. Az r tömítés
minimális magasságát két esetre – A és
B – számoljuk (a képleteket lásd a jobb
oldalon).

A tömítés magasságának
egyszerû számítása nem-lép-
csôs üvegtábláknál EOTA ETAG
002-2004 szabvány szerint.

A szilikontömítés magassága
– részletes hézagszámítás

Elem magasság [m] 

Jóváhagyott üvegméretek

Nem használható üvegméretek

Elemszélesség [m] 

Elem magasság [m] 

Jóváhagyott üvegméretek

Nem használható 
üvegméretek, magas 
szélterhelés miatt

Elvetett üvegméretek, magas klimatikus terhelések miatt

Elemszélesség [m] 

A kötésméretek számítása
lépcsôs kivitelû üvegtáblánál

Az ”r”  IG tömítés magasság számításá-
nál a belsô táblához csak a környezeti
terheléseket kell figyelembe venni,
amikor a kisebb belsô táblát a szintezô
elemek/ékek tartják.  Tanácsos a tömítés
magasságokat ellenôriztetni az egyik
Homlokzat Szakértôi Központunkkal, de r
legalább 6 mm legyen.

1. ábra Csak a klimatikus 
terhelések fontosak a tömítés
magasságának számításához.

2. ábra A klimatikus- és szél-
terhelések fontosak a tömítés
magasságának számításához.

A) Mikor a külsô üvegtábla vastagsága na-
gyobb, mint a belsô üvegtábla vastagsága:

B) Mikor a külsô üvegtábla vastagsága 
kisebb vagy egyenlô, mint a belsô 
üvegtábla vastagsága:

r =       a szigetelô üveg másodlagos tömítésének
magassága (mm)

a =      az épület üvegei között a rövidebbik üvegélek
közül a leghosszabbik (mm) 

w =      a várható maximum szélterhelés (kN/m2)
�dyn = megengedhetô ragasztóanyag igénybevétel 

az alátámasztott konstrukciók esetén
Sikasil® IG-25 esetén: 
140 kPa = 0,14 N/mm2

Lépcsôs kivitelû kettôs
üvegtábla

Szimmetrikus kivitelû
kettôs üvegtábla

r = IG tömítésmagasság

h = SG kötés átlapolási
hossz

r = IG tömítésmagasság

Lépcsôs kivitelû kettôs üvegtábla 

Szimmetrikus kivitelû kettôs üvegtábla

r = a ✕ w
2 ✕ �dyn

Támogatás a Homlokzat Szakértô
Központjainktól
A tömítés magasságának pontos és
megbízható számítása érdekében for-
duljon az egyik Homlokzat Szakértô
Központunkhoz 

r = a ✕ w
4 ✕ �dyn

Fontos:

Mechanikailag nem alátámasztott
hôszigetelô üvegpanel SG ragasztós
kötése nem javasolt, az IG másodla-
gos élben keletkezô szélsôségesen
magas igénybevétel miatt.

Amennyiben elkerülhetetlen, for-
duljon a svájci Sika Homlokzat
Szakértô Központunkhoz.

Az egyszerûsített számítások csak
a szélterhelést veszik figyelembe.
EOTA ETAG 002-2004 szabvány vi-
lágosan hangsúlyozza a klimatikus
terhelések figyelembevételét is,
azaz kis üvegméreteknél és vastag
üvegtábláknál.

h = SG kötés át-
lapolási hossz
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7. ábra Alakváltozás a klimatikus viszonyok következtében

Szabványos külsô hatások Magas légnyomás,
alacsony hômérséklet

Alacsony légnyomás, 
magas hômérséklet

20 | 21

Különösen a kisméretû üvegtáblák és a
nem szabványos formák esetén, az IG tö-
mítés magasságának pontos számításához
a következô 4 lépést kell figyelembe venni:

1. A p0 izochór nyomás (amikor a térfogat
állandó) számítása 
Az izochór nyomás egy elméleti nyomás,
melyet a klimatikus terhelések okoznak,
mint pl. maximális becsült �T hômérsékle-
ti-, és � patm légnyomás- és � H magasság-
különbség az IG egység gyártási- és felsze-
relési helye között.

A p0-ra egy átlagos 16 kPa értéket kell fi-
gyelembe venni. Szélsôséges hômérséklet-
vagy magasságváltozások esetén a p0-t az
alábbi képlettel kell számolni.

Elemmagasság [m] 

Elfogadott üveg méretek

Nem használható üvegméretek

Elemszélesség [m] 

Elem magasság [m] 

Elemszélesség [m] 

Elfogadott üveg méretek

Nem használható üveg méretek 

Elemmagasság [m] 

Elfogadott üveg méretek

Nem használható üveg méretek

Elemszélesség [m]

Elemmagasság [m] 

Elfogadott üveg méretek

Nem használható üveg méretek

Elemszélesség [m] 

4. ábra Üvegezés középületen,
középmagas és magas épületeken: 
Üveg: 6/12/6 mm, p0: 20 kPa
Tömítés magasság: 6 mm

3. ábra Lakóépület üvegezése: 
Üveg: 4/12/4 mm, p0: 12 kPa
Tömítés magasság: 6 mm 

5. ábra Bevonatos üvegezés: 
Üveg: 10/12/8+8 mm, p0: 20 kPa
Tömítés magasság: 6 mm 

6. ábra Bevonatos üvegezés: 
Üveg: 10/12/8+8 mm, p0: 20 kPa
Tömítés magasság: 6 mm 

p0 = (�T ✕ 0.34 kPa/K ) + �patm+ (�H ✕ 0.012 kPa/m)

A környezeti terhelések
hatása a kettôs üvegezésre

Az üvegvastagság hatása a tömítés 
magasságára 

2. Az üveg alakváltozás-becslése
A p0 értékére alapozva, az üveg deformáció-
ját különféle módszerekkel számoljuk (pl.
Tábla módszer, Timoschenko módszer). 
A deformációt a tábla vastagsága és mérete
befolyásolja (lásd. 4. és 5. ábra). A rövid és
vastag táblák nagy tömítés-magasságokat
igényelnek (lásd. 6. ábra IGU 0,75 ✕ 0,75 m:
minimális tömítés magasság 18 mm).

3. A valódi belsô nyomás
A belsô üreg térfogatának megnövekedése
az üveg deformációja miatt lecsökkenti az
izochór nyomást a normál belsô nyomásra.
A környezeti terhelés által okozott felfújó
hatást a 7. ábra illusztrálja. 

4. A másodlagos tömítés teljes terhelése
A 3. pont szerinti klimatikus terhelésnek és
a szélterhelésnek összegzése adja az IG 
él-tömítés teljes terhelését (lásd az 1. és 
2. ábrán).

0514-2007 SIKABroschu 44old  6/11/07  9:28  Page 21 Toth Macintosh HD:Desktop Folder:        — 2003 munkák _ HD:Sika:2007 - 



Testre szabott  tulajdonságok 

A tömítôanyag egyedileg kerül
kiválasztásra a hôszigetelô üveg sajátos
követelményeinek megfelelôen. A Sika a
Sikasil® IG szilikon tömítôanyagokat
ajánlja a hôszigetelô üvegezés másodla-
gos éltömítô anyagának. Ezek a tömítô-
anyagok nemcsak kiváló feldolgozási és
kötési jellemzôkkel rendelkeznek, hanem
összehasonlíthatatlan UV-stabilitással is.
Ez lehetôvé teszi tartós konstrukciók
létrehozását.

Sikasil® IG másodlagos tömítôanyagok –
UV állóak és különlegesen tartósak

Alkalmazandó szabványok

A nemzetközi szabványokban lefektetett
vizsgálati elôírásokat annak biztosítására
tervezték, hogy a hôszigetelô üveg minimá-
lis élettartama 10 év legyen. A klímavizsgá-
latok során a kis kettôs üvegezésû táblákat
ciklikus klímaváltozásoknak teszik ki, amit a
páraáteresztô képesség vizsgálata követ
(harmatponti hômérséklet).
A legfontosabb szabványok a következôk:
MSZ EN 1279-1:2004, Építési üveg
- 1. rész: Általános elôírások, mérettûré-

sek és a rendszer leírásának szabályai
- 2. rész: Hosszú idejû vizsgálat és köve-

telmények a nedvességbehatolásra
- 3. rész: Hosszú idejû vizsgálat és köve-

telmények a gázszivárgás sebességére
és a gázkoncentráció tûréseire

- 4. rész: A peremtömítések fizikai tulaj-
donságainak vizsgálati módszerei

- 5. rész: A megfelelôség értékelése
- 6. rész: Üzemi gyártásellenôrzés és idô-

szakos vizsgálatok
ASTM E 773, ASTM E 774
MSZ EN 13022 és MSZ EN 15434
Építési üveg. Ragasztott strukturális üve-
gezés

1) ISO 868. 2) ISO 8339-A. 3) Amennyiben az IG-nek szerkezeti funkciója is van, akkor IG-25-öt kell használni. Ezek az adatok tájokoztatási célt szolgálnak és nem szabad 
felhasználni azokat a mûszaki leírások készítésében. A termékekkel kapcsolatos mûszaki információkért kérje meg a vonatkozó legutolsó adatlapokat.

A termék neve: Sikasil® IG-16 Sikasil® IG-25 Sikasil® IG-25 HM

Kötési mód semleges egykomponensû semleges kétkomponensû semleges két-
szilikon szilikon komponensû szilikon

Feldolgozás pisztollyal, kartusból vagy gépi feldolgozás gépi feldolgozásfólia zacskóból

Maximum ragasztási méret ~15 ~50 ~50magasság [mm]

Alkalmazások

- Szabványos IG ablakokhoz és X X Xtakaróléces CW rendszerekhez

- Szimmetrikus IG az EG-hez X X

- Lépcsôs IG az EG-hez X3 X X

- IG a kétoldalú SG-ben X X X

- IG csavarozott függönyfalhoz X3 X X

- Gáztöltésû IGU X

Bôrösödési idô/felhasználási idô ~25 ~90 ~110(+23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas hômérséklet  -40 - +150 -40 - +150 -40 - +150tartomány [°C]

Shore-A keménység ~45 ~42                          ~60

Húzószilárdság2 [N/mm2] ~0.87 ~0.90 ~1.12

Rugalmassági modulus ~0.83(50%) ~0.90 ~0.95 (50%)100% nyúlásnál2 [N/mm2]

Sikasil® IG-16
- Egykomponensû másodlagos éllezáró

tömítôanyag
- Semleges kötési mód
- Felhasználásra kész
- Kiváló felhordási tulajdonságok
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Alkalmas a lépcsôs kivitelû kettôs

hôszigetelô üvegekhez is 

Sikasil® IG-25
- Kétkomponensû másodlagos éllezáró

tömítôanyag 
- Gépi feldolgozást igényel 
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok,
- Magas mechanikai szilárdság
- Struktúrális erôátadó képességek
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Magas idôjárás- és vízállóság
- Alkalmas minden típusú függönyfal

hôszigetelô üvegezéséhez
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Highlight Tornyok, München, Németország; Murphy/Jahn

Nemesgáz töltés

Az üvegbevonatok alkalmazásán túl az
üvegtáblák közti hézag nemesgázzal
történô feltöltése egy másik lehetséges
módja a hôveszteségek csökkentésé-
nek. Argon alkalmazásával a hôszigete-
lô üvegtábla U-értéke 0,3 W/m2K-nel
csökkenthetô. Ez körülbelül négyzetmé-
terenként és évenként 3 liter fûtôolaj-
megtakarítási lehetôséget jelent, sôt
ennek 4-szerese a hûtési energiaigény
különbség meleg éghajlat esetében. 
A szilikonok magas argondiffúziós érté-
ke sokáig akadályt jelentett azok argon-
nal töltött hôszigetelô panelekben törté-
nô alkalmazásában. Az üvegtáblák
hômérsékletváltozás és atmoszférikus
nyomásváltozás hatására bekövetkezô
meghajlása (21. oldal 6. ábra), és a
poliizobutilén (PIB) rugalmatlan visel-
kedése az elsôdleges peremtömítô
anyag tömítetlenségét okozza.
Az új, magas rugalmassági modulusú
Sikasil® IG-25 HM szilikon tömí-

tôanyaggal viszont lehetséges olyan ar-
gonnal feltöltött hôszigetelô panelek
gyártása, amelyek megfelelnek az EN
1279 Európai Szabvány, 3. rész: Argon-
nal töltött hôszigetelô panelek elôírásai-
nak. A hôszigetelô paneleket merev,
téglalap-keresztmetszetû távtartó ele-
mekkel kell gyártani (alumínium vagy
rozsdamentes acél). Ez jelentette az ar-
gonnal feltöltött hôszigetelô üvegtáblák
térhódítását a strukturális üvegezés te-
rületén. Ezt szemlélteti Helmut Jahn
müncheni alkotása (Highlight tornyok,
2004) mutatja, melynek 20.000 m2 hô-
szigetelô üvegezése Sikasil® IG-25
HM tömítôanyaggal lett tömítve.
Takaróléces függönyfalaknál és hagyo-
mányos ablakszerkezeteknél a gázzal
feltöltött üvegpanelekhez
SikaGlaze® IG-50 poliuretán tö-
mítôanyagot használhatunk, amennyi-
ben a peremtömítés nincs kitéve UV
sugárzásnak.

Sikasil® IG-25 HM
- Kétkomponensû, szilikonbázisú, 

másodlagos peremtömítô anyag
- Géppel bedolgozható
- Kiváló bedolgozási tulajdonságok

(adagolás és eldolgozás)
- Különlegesen magas mechanikai

szilárdság
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Különlegesen magas víz- és nedves-

ségállóság 
- Struktúrális tömítési lehetôségek
- Alkalmas minden függönyfal hôszige-

telô üvegezéséhez

SikaGlaze® IG-50
- Kétkomponensû, poliuretán, másodla-

gos peremtömítô anyag
- Géppel bedolgozható
- Kiváló bedolgozási tulajdonságok

(adagolás és eldolgozás)
- Nagyon magas mechanikai szilárdság
- Magas idôjárás- és vízállóság
- Alkalmas minden takaróléces

függönyfal hôszigetelô üvegezéséhez

Sikasil® IG-25 HM és SikaGlaze® IG-50 – 
energiamegtakarítás nemesgáz töltéssel 

17

SikaGlaze® IG-50

kétkomponensû poliuretán
n

gépi feldolgozás

~50

X

X

~30

~40 - 90

~50

~1.5

~0.98
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Tökéletes megjelenés

Egy függönyfal minôségének és optikai
megjelenésének alapvetô feltétele a
megfelelô idôjárás elleni tömítôanyag ki-
választása. A függönyfal egyes elemei ki
vannak téve a hômérsékletváltozás, pá-
radiffúzió (beton esetén), építôanyagok
zsugorodása (fa, beton), hang, szél és
rezgések által okozott mozgásoknak,
melyek hatást gyakorolnak a hézagtömí-
tésekre és a csatlakozó szerkezetekre is.
Az elemek közti hézagok tömítését fel-
használásra kész tömítôprofilokkal, illet-
ve UV- és idôjárásálló szilikon tömíté-
sekkel lehet szakszerûen megoldani. 
A Sikasil® WS tömítôanyagok hosz-
szú távon megvédik a homlokzat minô-
ségét és megôrzik esztétikumát, köszön-
hetôen kimagasló tulajdonságaiknak:

Sikasil® WS idôjárásálló tömítések – 
hatékony védelem az elemek ellen

Sikasil® WS-305
- Felhasználásra kész egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kötés
- UV- és idôjárásállóság
- Nagyon jó rugalmasság

Sikasil® WS-605 S
- Felhasználásra kész egykomponensû

tömítôanyag 
- Semleges kötés
- Nem színezi el az üveg és fém

felületeket
- UV- és idôjárásállóság
- Nagyon jó rugalmasság

- UV- és idôjárásállóság
- Megnövelt légzárás és csapóesôvel

szembeni ellenállás
- Nagyon jó rugalmasság

Idôjárásálló tömítések mére-
tezése

Általában
- A teljes hézag mélységének a tömítési

szélesség kétszeresének, de min. 30
mm-nek kell lennie. Ez elegendô he-
lyet és tapadást nyújt a háttámasz
profilnak.

- A legtöbb tömítôanyag esetében a tö-
mítés szélességének legalább az elôre
jelzett mozgás 4-szeresének kell lenni,
ami a 25%-os legnagyobb elmozdulá-
si képességbôl ered.

- A bedolgozott tömítôanyag szélessé-
gének és mélységének optimális ará-
nya 2:1 (lásd a jobb felsô ábrát).

Projekt-specifikus tapadás-
vizsgálatok

Egy függönyfal idôjárásbiztos szigetelésé-
hez lényeges, hogy optimális tapadást biz-
tosítsunk a tömítôanyag és a felületek kö-
zött. A tömítôanyag felhasználása elôtt te-
hát célszerû egyedi tapadásvizsgálatokat
végezni az adott projektre vonatkozóan,
melyben mûszaki tanácsadó szolgálatunk
készséggel áll az Ön rendelkezésére!

1) ISO 868, 2) ISO 8339-A. A fenti adatok tájékoztató jellegûek. A termékekkel kapcsolatos mûszaki infor-
mációkért kérje a legutolsó Termék Adatlapokat mûszaki tanácsadó szolgálatunktól.

Telecom központ, München, Németország; Kiessler + Partner

Sikasil® WS-305 WS-605 S

Kötési mód egykomponensû, egykomponensû, 
semleges semleges

Bôrösödési idô (23 °C/50% rel. ~20 ~25páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas tartomány [°C] -40 - +150 -40 - +150

Shore-A keménység1 ~20 ~20

Húzó szilárdság2 [N/mm2] ~0.50 ~0.45

Rugalmassági modulus ~0.30 ~0.27
100% nyúlásnál2 [N/mm2]
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Idôjárásálló tömítés, hôszigetelô üveg és fém csatlakozás,
tömítôanyag szélesség : mélység aránya = 2:1

Csavarozott üveghomlokzatok
idôjárásálló tömítései

A csavarozott üveghomlokzatok tömítô-
anyagának helyes kiválasztása érdeké-
ben a Sika javasolja a tervek és a statikai
számítások ellenôrzését, közös konzultá-
cióját. Erre azért van szükség, mert meg
kell gyôzôdni arról, hogy a tömítôanyag
csak elasztikus idôjárás elleni tömítés-
ként szolgál, vagy szerkezetmerevítô
elemként is viselkedik, mely esetben fi-
gyelembe kell venni a statikai számítá-
soknál. Külön kérésre tanácsadó szolgá-
latunk segítséget nyújt a számítások el-
végzéséhez.

Víz / párazáró membránok

Az üveghomlokzat beton szerkezethez
való csatlakozásai túlságosan szélesek
lehetnek a tömítômasszák számára. A
megfelelô vízszigetelés érdekében a Sika
összetett páraszabályozó membránrend-
szereket ajánl (lásd a 30. oldalon)

Vízzáró tömítések

Az UV-álló szilikon gumi tömítéseket al-
kalmazzuk a strukturális üvegezésekben
idôjárásálló tömítésként. Minden tömí-
tést – különösen a nem szilikon anya-
gúakat, mint pl. EPDM – egyedileg be
kell vizsgálni az ASTM C 1087 vagy
EOTA ETAG No. 002. szabványoknak
megfelelôen.

Szabványok és irányelvek

A tömítôanyag követelményei miatt az
idôjárás álló elleni tömítésekre vonatko-
zó szabványok jelentôs mértékben eltér-
nek a struktúrális üvegezésben alkalma-
zott szabványoktól.

MSZ EN ISO 11600:2004
Az MSZ EN ISO 11600 a világ legelsô
szabványa, amely egyszerre tartalmazza
a tömítôanyag kategóriák leírását, és
azok vizsgálati módszereit. Mindazonál-
tal a nemzeti szabványok, mint pl. az
ASTM C 920 és DIN 18545 is fontosak,
nemcsak a helyi gyakorlat, hanem a
speciális tulajdonságok, mint pl. a kop-
tatási vizsgálat (DIN 18545) vagy a korai
elmozdulási képesség (DIN 18540) 
miatt.

Hôszigetelô üvegpanel

Fém

Idôjárásálló 
külsô tömítés

18
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Sikasil® WS-355

Kötési mód egykomponensû,
semleges

Bôrösödési idô  ~20
(23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas tartomány [°C] -40 - +150

Shore-A keménység1 ~20

Húzószilárdság2 [N/mm2] ~0.47

Rugalmassági modulus ~0.28
100% nyúlásnál2 [N/mm2]

Tömítôanyag természetes kövekhez – 
érzékeny felületekhez is tökéletes
Természetes kôhöz alkalmas
tömítôanyagok

A természetes kövek, mint pl. gránit,
márvány, homokkô nagyon érzékeny
anyagok. Egy nem megfelelô tömítô-
anyag alkalmazása esetén elszínezôdés,
foltképzôdés léphet fel a tömítések szé-
leinél, ami leronthatja a homlokzat opti-
kai megjelenését. A Sika ezért speciális,
rendszerkompatibilis Sikasil® WS
szilikon tömítôanyagokat ajánl, amelyek

ideálisak a különlegesen érzékeny ter-
mészetes kôelemek esetén, illetve a fém
homlokzatok és függönyfalak természe-
tes kôelemekhez való csatlakoztatására.
Nem tartalmaznak illó összetevôket,
amelyek átvándorolnak a természetes
kövek pórusaiba. Ezek a nem-elszínezô
szilikon tömítôanyagok ajánlhatók az
üveg homlokzatokhoz is, az üvegtáblá-
kon és fémpaneleken megjelenô csíko-
zódás csökkentése és a homlokzat tisztí-
tásának optimalizálása érdekében.

Fontos:

Mivel a természetes kövek nagyon
érzékeny anyagok,  egy elszínezôdési
vizsgálatot kell végrehajtani minden
természetes kövön végzett tömítés
megkezdése elôtt, melyben mérnök
tanácsadóink készséggel állnak ren-
delkezésre. Ez a nem-elszínezô garan-
cia lényeges feltétele.

1) ISO 868, 2) ISO 8339-A. Ezek az adatok tájékoztató jellegû adatok. A termé-
kekkel kapcsolatos mûszaki információkért kérje a legutolsó Termék Adatlapokat
mûszaki tanácsadó szolgálatunktól.

Gansu tartomány Pénzügyi hivatal, Lanzhou, Kína
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Sikasil® WS-355
- Idôjárás álló tömítés természetes kô

homlokzatokhoz
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kikeményedés
- Nem színezi el a természetes követ
- UV- és idôjárásálló
- Nagyon rugalmas

Alkalmazandó szabványok

A nem-elszínezô tömítôanyagokra vo-
natkozó világszerte leggyakrabban alkal-
mazott szabvány az ASTMC1248:
Porózus Anyagok elszínezésének szab-
ványos vizsgálati módszere.

26 | 27

Rendszerkompatibilis felület-
elôkészítôk 

Javasolt a Sikasil® Primer-783 al-
kalmazása a hosszútávú erôs tapadás
érdekében minden kôtípushoz. A
felületelôkészítô- és tömítôanyagok

bedolgozásában az adott Termék
Adatlapok adnak tájékoztatást.

Nem megfelelô tömítôanyagok használata a
természetes kôelemek szennyezôdését okoz-
za (lásd a bal oldali mintadarabot).

Hôszigetelô üvegtábla

Természetes kô

19

Nem-elszínezô
tömítôanyag 
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A teljesen átlátszó üvegszer-
kezetek és a bordás üve-
gszerkezetek hasonlóak a
kétoldalú struktúrális üveg-
szerkezetekhez

Az üvegtáblák a mennyezettôl a padlóig
érnek, hatalmas üvegméretekkel. Ázsiá-
ban –  ahol a bordás üvegezés nagyon
népszerû, és széles körben használják –
az üzletek homlokzati portáljainál, elô-
csarnokoknál nagyon magas szélterhek-
kel kell kalkulálni, az üvegtáblákat üveg-
bordákkal támasztják meg. A Sika több-
féle terméket kínál a különbözô hézagok
tömítésére, alkalmazkodva a bordás
üvegezéshez használt üvegek széles vá-
lasztékához (monolitikus, fóliázott, több-
rétegû hôszigetelô üveg).
Fontos megjegyezni, hogy a szilikonok
tartós tapadásában az üvegszélek felü-

Teljesen átlátszó üvegszerkezetek – 
tökéletes kilátás keretek nélkül

letképzésének (csiszolás, polírozás, stb)
is döntô szerepe van.

A tömítés méreteinek, anyagainak
megtervezésében, valamint a tapa-
dásvizsgálatok elvégzésében fordul-
jon mûszaki szaktanácsadó szolgá-
latukhoz.

A Sika kétkomponensû poliuretán
Icosit® KC anyagaival az üvegtáblá-
kat feszültségcsúcsok nélkül és repedés-
mentesen kiküszöbölésével lehet
beágyazni a fogadó profilba, padlóba. 

Sikasil® WS-605 S
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kikeményedés
- Nagyon jó rugalmasság
- UV- és idôjárásállóság
- Átlátszó vagy egyéb színben
- Fóliázott és hôszigetelô üveghez

Sikasil® WS-621
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Magas mechanikai szilárdság
- UV- és idôjárásállóság
- Átlátszó vagy egyéb színben
- Monolitikus üveghez is

Sikasil® SG-18, SG-20
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kikeményedés
- Nagyon magas mechanikai szilárdság
- Kiváló UV- és idôjárásállóság
- Fekete színben is kapható
- Fóliázott és hôszigetelô üveghez is

Isbank tornyok, Isztambul, Törökország; Swanke Hayden Connell Architects. Tekeli & Sisa

20
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Tûzálló tömítés

Számos áldozatról érkezett jelentés a ko-
moly tûzesetek kapcsán, akik nemcsak a
tûz miatt, hanem füstmérgezés követ-
keztében szenvedtek komoly sérülése-
ket. A Sika 4 órás tûzállóságú tömítô-
anyagokat ajánl mind a homlokzatok
függôleges tömítéseihez, mind a hom-
lokzatburkolat és födémlemez csatlako-
zásánál kialakuló vízszintes fugákhoz. 

Tûzálló tömítés – csak a legjobb az elég jó

Sikasil® FS-665
- Idôjárásálló tömítés tûzbiztos homlok-

zatokhoz
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kikeményedés
- Állékony
- UV- és idôjárásálló
- Nagyon rugalmas
- BS476, 20. fejezet szerint bevizsgálva

4 órás tûzállóságra
- DIN 4102. B1 osztály

Sikasil® FS-665 SL
- Tûzálló, önterülô tömítôanyag vízszin-

tes fugák tömítéséhez
- Felhasználásra kész, egykomponensû

tömítôanyag
- Semleges kikeményedés
- UV- és idôjárásálló
- Nagyon rugalmas
- BS476, 20. fejezet szerint bevizsgálva

4 órás tûzállóságra
- DIN 4102. B1 osztály

Sikasil® FS-665 FS-665 SL

Kötési mód semleges,  semleges, egykompo-
egykomponensû nensû, önterülô

Bôrösödési idô ~15 ~30
(23 °C/50% rel. páratartalom) [perc]

Tartósan rugalmas tartomány -40 - +150 -40 - +150
[°C]

Shore-A keménység ~25 ~21

Húzószilárdság2 [N/mm2] ~0.60 ~0.75

Rugalmassági modulus ~0.39 ~0.32
100% nyúlásnál2 [N/mm2]

1) ISO 868, 2) ISO 8339-A. Ezek az adatok tájékoztató jellegûek. A  termékekkel kapcsolatos mûszaki informá-
ciókért kérje a vonatkozó Termék Adatlapokat mûszaki tanácsadó szolgálatunktól.

Szabványok és irányelvek

Számos különbözô helyi szabvány és
irányelv van érvényben világszerte. A
legfontosabbak a következôk:

Európában
MSZ EN 13501, 1-5. rész: 
Épületszerkezetek és építési termékek
tûzvédelmi osztályozása.

BS 476, 20 rész: Tûzállósági vizsgálatok 

DIN 4102: Éghetôségi besorolás

Az Egyesült Államokban
UL 94

A beltéri, átfesthetô tûzálló tömítésekhez
alkalmazzon Sikacryl® FS-265
tömítôanyagot!

CNOOC épület, Beijing, Kína; Kohn Pedersen Fox Associates PC

20 21
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ken, ahol meleg és párás a külsô klíma,
de a belsô, légkondicionált helyiség szá-
razabb és hûvös.
A német DIN 4108 „Hôszigetelés az
Épületekben” c. szabvány szerint, egy
szerkezeti elemet úgy kell tervezni, hogy
ne termelôdjön elfogadhatatlan mennyi-
ségû kondenzvíz a szerkezeten belül, pl.
akkor, amikor a belülrôl kifelé haladó
vízpára, találkozik egy olyan anyaggal,
melynek nagyon magas a páradiffúziós
ellenállása és/vagy egy hôszigetelô ré-
teggel.

Rendszermegoldások

A SikaMembran® rendszer segítsé-
gével a homlokzatokat az épület követel-

Vízpára az épületekben

A csapóesôvel párhuzamosan, a vízpára
is jelentôs problémát tud okozni a struk-
túrális keretrendszerben. Amikor a levegô
a harmatpont alá hûl a felesleges nedves-
ség kicsapódik a szerkezeten belül.

Egy ilyen típusú „nedvesség szállító me-
chanizmus”, melyben a víz pára formájá-
ban utazik a szerkezet elemein keresztül,
különösen a téli hónapokban figyelhetô
meg Nyugat- és Közép-Európa idôjárási
viszonyai között. A fûtött helyiségek leve-
gôjében több a pára, mint a kinti légkör-
ben, így a koncentrációkülönbséget a
bentrôl kifelé irányuló páradiffúzió egyen-
líti ki. Ez a jelenség szemmel láthatóan
megfordul a trópusi éghajlatú területe-

Párazárás SikaMembran® rendszerrel

ményeinek megfelelôen, hatékonyan le-
het megvédeni az ilyen jellegû épületfizi-
kai meghibásodásoktól.
A membránok gyors és egyszerû ra-
gasztását egy gazdaságos, rugalmas ra-
gasztóval, a SikaBond®-TF Plus-
szal lehet elvégezni, mellyel egy bizton-
ságos, a hézagok tartós vízszigetelését
biztosító csatlakozás érhetô el a szerke-
zeti elemek és a szigetelô membrán kö-
zött. A Sikasil® termékcsalád speciá-
lis célú egyéb ragasztóinak és tömítô-
anyagainak alkalmazásával (pl.
Sikasil® SG-18 szilikon ragasztó-
anyag nagy hômérsékleti és szélterhelé-
sekre), egy komplett, minden igényt ki-
elégítô rendszer állhat rendelkezésünkre.

Sika Membran® Universal Sika Membran® Outdoor Plus Sika Membran® Outdoor SB Plus

Alapanyag butilkaucsuk EPDM EPDM

Vastagság 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Sûrûség 1,3 g/cm3 1,3 g/cm3 1,3 g/cm3

µ-érték 98.000 6.500 6.500

Sd-érték kb. 60 m kb. 4 m kb. 4 m

Szakítószilárdság >6 N/mm2 kb. 5 N/mm2 kb. 5 N/mm2

Szakadási nyúlás kb. 500% > 400% > 400%

Fô alkalmazi területek Csatlakozó tömítések beton és Csatlakozó tömítések beton és Csatlakozó tömítések beton és 
tégla konstrukciókban,  tégla konstrukciókban, tégla konstrukciókban,
szellôztetett homlokzatokban,  szellôztetett homlokzatokban, szellôztetett homlokzatokban, 
nyílászárók beépítésénél, nyílászárók beépítésénél, nyílászárók beépítésénél,
belsô oldalon. külsô oldalon. külsô oldalon. Öntapadós kivitel.

Termék áttekintés

0514-2007 SIKABroschu 44old  6/11/07  9:28  Page 30 Toth Macintosh HD:Desktop Folder:        — 2003 munkák _ HD:Sika:2007 - 



30 | 31

Adia épület, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emirátusok;
Kohn Pedersen Fox Associates PC

A függönyfal és a beton szerkezet közti széles hézagok esetén a
SikaMembran® rendszer nyújtja a legbiztosabb megoldást. 

GLA City Hall, London, Nagy-Britannia; Foster & Partners

Az átszellôztetett homlokzatokban a SikaMembran®

szalagok optimális páraáteresztô rendszert alkotnak,
az egész év klimatikus viszonyainak megfelelôen. 
A vízpárának nem szabad megrekednie a szerkezetben.

22 23
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Rendszerorientált kivitelezés

A tökéletes struktúrális üvegezés kivitele-
zése a részletek gondos átgondolását
igényli. A Sika ezért a kiegészítô termékek
széles skáláját kínálja az anyagok elôké-
szítéséhez és a tömítôanyagok bedolgo-
zásához. Ezek a kiegészítô anyagok az
egész homlokzati termékrendszerrel szer-
ves egységet alkotnak, és tökéletesen il-
leszkednek a Sikasil® szilikon tömíté-
sekhez, ragasztókhoz. Csak kiegészítôink-
kel együtt válhat teljessé az Ön struk-
túrális üvegezési munkája.

Sika® kiegészítô termékek –
a struktúrális üvegezéshez

Elôkészítés az optimális ta-
padás érdekében

A Sikasil® SG ragasztók megbízható
tapadásának elérése érdekében elenged-
hetetlen az üveg  és fém felületek alapos
tisztítása, ezért a Sika speciális terméke-
ket szállít, amelyek optimalizált tapadást
biztosítanak az anyagok széles skálájá-
hoz. Kérdéses esetekben tanácsadó
szolgálatunk labor- és tapadásvizsgála-
tokkal segít meghatározni az adott tartó-
szerkezethez leginkább megfelelô alapo-
zó típusát. Tapasztalatunkra és a vizsgá-
lati eredményekre alapozva, minden
egyes struktúrális üvegezési projekthez
meg tudjuk adni a legoptimálisabb ter-
mékjavaslatot.

Az üveget nem kell minden esetben ala-
pozni, ha Sikasil® szilikon termékeket
használ.

Felületelôkészítô termékek 

Termék Felhasználás

Sikasil® Cleaner G+M Tisztító folyadék üveg- és fémfelületekhez 

Sikasil® Cleaner P Tisztító folyadék a mûanyag- és porlakk
bevonatú fémfelületekhez

Sika® Cleaner-205 Tisztító és aktiváló folyadék eloxált alumínium- 
és porlakk bevonatokhoz 

Sikasil® Primer-783 Alapozó folyadék porózus felületekhez 

Sikasil® Primer-790 Alapozó folyadék fémfelületekhez és porlakk 
bevonatokhoz 

Sikasil® Mixer Cleaner Tisztító folyadék kétkomponensû keverôgépekhez
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Kompatibilis távtartók

A Sika® Spacer Tape HD mecha-
nikai tulajdonságai a függönyfalépítés
követelményeinek megfelelôen lettek
beállítva. Rendelkeznek a lényeges UV
ellenállósággal és tartóssággal, valamint
segítséget jelentenek a struktúrális hom-
lokzat üvegezési elemeinek szerelésé-
ben. A Sika® Spacer Tape HD
nyitott sejtszerkezete légáteresztô, így
megnöveli az egykomponensû
Sikasil® SG ragasztók kikötési se-
bességét. Ezeket a PU hab szalagokat
alaposan tesztelték a Sikasil® szilikon
tömítésekkel való kompatibilitás tekinte-
tében! A Sika® Spacer Tape HD
a következô szabványos méretekben
kapható 4.8, 6.4, 8.0 és 9.5 mm.

Szabványok

A tömítôanyagok kiegészítô anyagokkal
való kompatibilitásának vizsgálatait az
ASTM C 1087 és EOTA ETAG No. 002
szabványok írják le.

Megjegyzés: A termékekre vonatkozó
részletes mûszaki információkat azokon
az adatlapokon találhatja meg, amelyeket
kérésére mûszaki tanácsadó szolgála-
tunk készséggel bocsát rendelkezésére.

A szokásos anyagok tisztítására és alapozására vonatkozó javaslataink

Felület Tisztítószer Szükséges alapozni?  

Üveg Sikasil® Cleaner G+M Nem, de vizsgálatokat kell
végezni a bevonatokon

Eloxált alumínium Sikasil® Cleaner G+M Általában nem, de
Sikasil® Cleaner-205 vizsgálatokat kell végezni

Rozsdamentes acél Sikasil® Cleaner G+M Sikasil® Primer-790, de
vizsgálatokat kell végezni

Porlakkbevonatos Sikasil® Cleaner P Sikasil® Primer-790, de 
alumínium, PVDF-be- vizsgálatokat kell végezni
vonatos alumínium

Új Kiállítási Központ, Milánó, Olaszország; Massimiliano Fuksas
4
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Homlokzat Szakértôi Köz-
pontok

A Sika mindig is büszke volt a kutatás-
fejlesztés tevékenységére. Minden Hom-
lokzat Szakértôi Központunkban, Svájc-
ban és Kínában, a kutatás-fejlesztés te-
vékenységet egy különleges szolgálta-
tással kombináljuk: egyénre szabott
struktúrális üvegezési projekt szolgálta-
tással és támogatással.  Ez a projekt-
szolgáltatás a Sika válasza az építési és
homlokzat projektek növekvô egyedisé-
gére. Az új szilikon tömítések innovatív
alkalmazása az ablakoknál és homlokza-
tokban alapkövetelmény, de növekszik a
projekt tervezésében és kivitelezésében
nyújtott mûszaki támogatás iránti igény
is. A Homlokzat Szakértôi Központjaink-
ban új termékeket és feldolgozási tech-
nológiákat fejlesztünk, vizsgáljuk az is-
mert struktúrális üvegezési módszere-

ket, és az eredményeinket felhasználjuk
mûszaki- és projekt szolgáltatásunk op-
timalizálására.
A Homlokzat Szakértôi Központunkban
lévô szakembereink a struktúrális üvege-
zési projektekhez projekttámogatást
nyújtanak – a tervezéstôl egészen a kivi-
telezés végéig. Nagy hangsúlyt helye-
zünk az üvegiparban és a függönyfal
gyártásban dolgozó partnereinkkel foly-
tatott több szakterületet érintô együtt-
mûködésre is.

Szolgáltatásaink

- Egyénre szabott mûszaki szolgáltatás
és támogatás már a tervezési fázis-
ban.

- Teljeskörû struktúrális üvegezési rend-
szer tesztek, beleértve a hézagok ter-
vezését, tömítések méretezését, tapa-
dási és összeférhetôségi vizsgálatokat
az eredeti anyagokkal.

Projekt szolgáltatás – 
egyéni konzultáció és támogatás

- Támogatás a külsô tesztek végrehajtá-
sában.

- Betanítás központunkban.
- Gyakorlati helyszíni segítség a bedol-

gozás közben szakképzett mérnökök-
kel.

- Komplett, szerelésre kész megoldások
kifejlesztése integrált struktúrális üve-
gezési rendszerekhez és nehéz építési-
szerelési körülményekhez.

- Új termékek kifejlesztése az ügyféllel
együttmûködve.

Sika Homlokzat Szakértôi
Központok (Sika Facade
Competence Centres – FCC)

■ FCC Svájc
■ FCC Kína
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Tudatos projektkezelés

Igény szerint struktúrális üveghomlokza-
tát egyedileg vizsgáljuk és jóváhagyjuk
az egyik Homlokzat Szakértôi Közpon-
tunkban, Svájcban vagy Kínában. Az
ügyfél a tervjóváhagyást és a tömítés
tervezési információt általában három
munkanapon belül megkapja, és a labo-
ratóriumi jegyzôkönyvet a 36. oldalon
lévô táblázatban leírtaknak megfelelôen.
Ezután kezdhetô el az elemek ragasztási
munkája. A Sika a tesztelt és jóváha-
gyott projektekre ad garanciát.

1. Tömítôanyag tesztek a szabványok-
nak és irányelveknek megfelelôen
A struktúrális üvegezésben használt szi-
likon ragasztóknak szélsôséges követel-
ményeknek kell megfelelniük a tehervi-
selési képesség és a tartósság tekinteté-
ben.  A Sika egy- és kétkomponensû
rendszereket ajánl, amelyek kompatibili-
sek az Európai ragasztott üveg irányel-
vekkel (EOTA ETAG No. 002). Az elôírt
vizsgálatok tartalmazzák, pl. az UV/víz-
bemerítés 45 °C-on 1000 órára és a
NaCl/pára és SO2/pára hatásoknak való
kitettséget. Megfelelnek az ASTM C 920
és C 1135 Amerikai Szabványoknak, és
a  GB 16776 Kínai  Szabványnak.

2. A szilikon tömítôanyaggyártás
minôségellenôrzése
Mint ISO 9001 és ISO 14001 által minô-
sített vállalat, a Sika kifejlesztett egy
minôségellenôrzô rendszert, amely min-
den hiányosságot feltár a gyártási fázis-

Ajánlott minôségellenôrzések a szerkezeti ragasztások
folyamán

ban, és garantálja, hogy kizárólag hibát-
lan termékek hagyhatják el az üzemet. 
A CE jelölés elôfeltételeként a Sika hom-
lokzati szilikon termelését rendszeresen
ellenôrzik a külsô auditáló intézmények.

3. Minôségellenôrzés a tömítôanyag
alkalmazásakor 
Minden projekt esetében lényeges, hogy
az ügyfél a gyártó által javasolt minô-
ségellenôrzéseket hajtson végre a me-
chanikai szilárdság és a különbözô anya-
gokhoz való tapadás ellenôrzésére. 
A Sika mûszaki szekemberei tanácsokkal
szolgálnak ügyfeleinek ezen ellenôrzések
legjobb végrehajtására, és kiképzik a
szakmunkásokat. Természetesen a vizs-
gálati mintákat tesztelésre és jóváha-
gyásra be lehet küldeni a Homlokzat
Szakértôi Központjainkba is. Minden
vizsgálati mintát meg kell tartani a
vonatkozó garanciális idôszakban.

Fontos:

Sikasil® SG-18, SG-20 és SG-
500  csak akkor használható struk-
túrális üvegezési projektekben, ha a
Sika elôzetesen írásban jóváhagyta
az adott alkalmazást. 

Sikasil® SG-18, SG-20 Sikasil® SG-500

Bôrösödési idô A keverési minôség ellenôrzése szemrevételezéssel
(Pillangó-teszt vagy márvány-teszt)

Ragadás mentes idô A keverési arány mennyiségi ellenôrzése súly-
méréssel 

Tapadási teszt az eredeti Fazékidô
anyagokon (üveg, tartóváz)

Shore-A keménység mérése Tapadási teszt az eredeti anyagokon (üveg, tartóváz)

Mechanikai tulajdonságok Shore-A keménység mérése
H-teszt mintadarabokon 
ISO 8339 szerint. 

Mechanikai tulajdonságok H-teszt mintadarabokon
ISO 8339 szerint. 

Háromszorosan bevizsgált
minôség
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A tervrajzok ellenôrzése

Tömítés / ragasztás tervezésének és mé-
retezésének ellenôrzése biztosítja, hogy
az elôre kalkulált szélterhelések és az
anyagok különbözô hôtágulásai követ-
keztében fellépô erôk ne lépjék túl a szi-
likon ragasztóink szilárdsági határait. Ezt
követôen mûszaki segítséget adunk az
adott struktúrális üvegezéshez, hôszige-
telô üvegezéshez megfelelô ragasztó-
anyagok és az idôjárás elleni tömítések
kiválasztásához.

Tapadási és összeférhetôségi
tesztek

A nemzeti és nemzetközi útmutatások,
szabványok és saját vizsgálati módsze-
reink szerint végzett tapadásvizsgálatok
bizonyítják termékeink tökéletes tapadá-
sát a sokféle projektben használt anya-

Projekt vizsgálatok – 
biztonság az utolsó részletig

gokhoz. Ugyancsak teszteljük minden
olyan anyag kompatibilitását, amely
érintkezésbe kerülhet a Sikasil® SG
ragasztóval.
Csak az összeférhetô anyagok biztosít-
ják, hogy ne következzen be semmilyen
negatív változás, sem a tapadásban,
sem a struktúrális szilikon mechanikai
tulajdonságaiban. Az eredményeket
jegyzôkönyvben kell rögzíteni! A kapott
eredmények alapján készülhet javaslat a
felületelôkészítésre, azaz a beépített
szerkezeti elemek tisztítására és alapozá-
sára.

Mûszaki ügyféltámogatás 

A függönyfal minôsége és optikai meg-
jelenése kritikusan függ a professzioná-
lis szakmunkától is. Ezért partnereinknek
a Sikasil® SG ragasztóanyagok és
tömítôanyagok használatát be is mutat-
juk. A betanítás során elsajátíthatják a
termékek használatát.

Tapadási és összeférhetôségi tesztek idôtartama

A vizsgálatok idôtartama, 
beleértve 

a jegyzôkönyvet is

Egykomponensû ragasztók, Sikasil®- SG-18, SG-20

Tapadásvizsgálat ragasztócsíkkal 33 nap

UV/vízbemerítéses vizsgálat H-teszt mintákon  55 nap

Kompatibilitás teszt 33 nap

Kétkomponensû ragasztók, Sikasil®- SG-500

Tapadásvizsgálat  ragasztócsíkkal 33 nap

UV/vízbemerítéses vizsgálat H-teszt mintákon  33 nap

Kompatibilitás teszt 33 nap

Minden idôjárásálló (WS) tömítés

Tapadás vizsgálat  ragasztócsíkkal 33 nap

Kompatibilitás teszt 33 nap

Természetes kôfugázó tömítôanyag Sikasil® WS-355

Nemelszínezés vizsgálat 45 nap
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Projektfázisok részletezése

Egyedi, testreszabott projektelôkészítést,
lekövetést kínálunk, mely biztosítja, hogy
a kivitelezés sikeresen, nagy biztonság-
ban és szakszerûen fog lezajlani. 

Projektfázisok részletezése

Megjegyzés: A gyakorlati munkafázisok-
ra, mint pl. a felületek tisztítására és ala-
pozására vagy a ragasztók alkalmazására
vonatkozó részletes információkat megta-
lálja a „struktúrális üvegezés alkalmazási
útmutató”-ban.  

36 | 37

Tevékenység Forma Végzi

Tervezési fázis
1. A Projekt menedzser elküld minden vonatkozó tervezési adatot Projekt Ügyfél

(tervrajzokat) és projekt adatot (szélterhelés,  információ
maximális hômérsékletek) a Sikához felülvizsgálat céljából

2. Sika Tervezés Sika
- ellenôrzi a fugakialakítást értékelése
- ellenôrzi a tömítés méreteit
- értékeli a felhasznált anyagokat.
- az ismert csomópontok alapján javaslatot tesz a megfelelô tömítô- és 

ragasztóanyagokra

Teszt fázis
3. A Projekt menedzser megküldi az alkalmazni kívánt anyagokat és segéd- Projekt-tesztek Ügyfél

anyagokat a Sikának vizsgálat céljából. A minták számát és méretét „függönyfalak”
a „Projekt benyújtási információ”  nyomtatványunk írja le

4. A Sika elvégzi a következô teszteket: Laboratóriumi Sika
-Tapadási vizsgálat az összes anyagon (üveg és tartóváz) jegyzôkönyv
-Összeférhetôségi teszt minden olyan anyagon, mellyel a ragasztók 
és tömítôanyagok érintkezésbe kerülhetnek. 
Az eredmények alapján a Sika javaslatot tesz a felületelôkészítésre, 
s szükség esetén a felületek alapozásának technológiájára. 
Az eredményeket és az ajánlásokat a laboratóriumi jegyzôkönyv foglalja 
össze.  Az anyagválasztásból eredô hibákat ki kell küszöbölni, 
mielôtt a garanciát megadjuk.

Bedolgozási fázis
5. A Sika útmutatást ad minden munkafázisban: Sika

- Felületek tisztítása és alapozása
- A ragasztóanyag alkalmazása
- Minôségellenôrzés az alkalmazás folyamán
- Segítségnyújtás gépi alkalmazáshoz
A Sika segít a termékeinek helyes alkalmazásában (pl. idôjárás elleni 
tömítés) a helyszínen. A sikeres tanácsadás után az ügyfél 
egy „oklevelet” kap a Sika-tól!

6. Az Ügyfél alkalmazza a Sika termékeket és lelkiismeretesen végrehajtja Minôség- Ügyfél
az ajánlott minôségellenôrzéseket a feldolgozás folyamán. A megfelelô ellenôrzés
Sika nyomtatványokon dokumentálja a minôségellenôrzést, és szükség 
esetén esetén beküldi a vizsgálati mintákat a Sikához. 

Garanciális fázis
7. Amikor a termékek bedolgozása befejezôdött, az ügyfél elküld Ügyfél

minden dokumentációt a Sikához felülvizsgálat céljából.

8. A Sika garanciát vállal a Sikasil® szilikonokra. Sika
A részletekért forduljon mûszaki tanácsadóinkhoz!
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Testreszabott tömítôanyag
rendszerek 

A tömítôanyagokat a szilárdulási mecha-
nizmusuk szerint osztályozzák savas
(amelyek ecetsavat bocsátanak ki a szi-
lárdulás folyamán) és semleges (ame-
lyek oximot vagy alkoholt bocsátanak ki
a szilárdulás folyamán) kategóriákba. A
homlokzatokban majdnem kizárólagosan
az oldószermentes, nem-korrozív, sem-
leges technológiát használják A kivételek
a „csupa-üveg” szerkezetek, amelyeket
ecetsavasan szilárduló tömítôanyagokkal
is lehet tömíteni.

A semleges tömítôanyagok
tipikus tulajdonságai

- A tapadási tulajdonságok széles tarto-
mánya sokféle alkalmazáshoz

- Kiváló tapadási teljesítmény és ragasz-
tóerô üveg és fém felületeken

- Korai teherviselés, a magas kezdeti
rugalmasságnak köszönhetôen

- Megbízható és nem korrozív az érzé-
keny anyagokra, amikor mozgási-, 
tágulási-, szerkezeti- és illesztési héza-
gokban használják

- Alkalmazás specifikus szilárdulási idô,
különbözô kötésidôkkel és optimális
szilárdulással

- Tartós rugalmasság 
- Jó rugalmas visszaalakulás 
- Tartós és különlegesen erôs
- Kiváló idôjárás- és öregedésállóság
- Különlegesen jó UV- és oxidációs 

stabilitás

- Jó vegyi ellenállóság és nem sárgul
- Ellenálló és rugalmas még szélsôsé-

ges hômérsékletváltozás esetén is
- Csekély kötési zsugorodás
- Tartós ellenállás folyamatos vízhatás-

sal szemben

Tömítôanyag összetétel

A Sikasil® szilikon tömítôanyagok ál-
talában a következô összetevôkbôl áll-
nak: 
- Szilikon polimer 
- Szilikon képlékenyítô 
- Szilikon térhálósító
- Szilikon tapadásjavító
- Töltôanyagok, mint pl. szilikátok, 

kréták, stb.
- Opcionális adalékok, mint pl. emul-

geálók, színezôk és gombaölôk

A Sikasil® szilikon tömítések részletes adatai –
mûszaki szómagyarázat

Az egy- és kétkomponensû Sikasil® szilikon tömítôanyagok tulajdonságai és alkalmazási 
jellegzetességei

Egykomponensû rendszerek Kétkomponensû rendszerek

Felhasználásra kész Az alapkeveréket és a térhálósítót az alkalmazás folyamán 
Már tartalmazza a térhálósítót és a katalizátort kell összekeverni

Kartusban vagy fólia zacskóban szállítjuk, Hordóban és kannában szállítjuk, a komponenseket 
azonnal felhasználható géppel kell összekeverni 

Könnyen felhasználható („helyszíni üvegezés” kétoldalon struktúrális Bedolgozás gyárban, ellenôrzött körülmények között, 
üvegezés esetén, üvegezés javításhoz, idôjárásálló külsô fugázáshoz) a tömítés magasabb minôségét eredményezi 

Légköri páratartalmat igényel a kötéshez szobahômérsékleten Nem szükséges légköri pára a kötéshez

A térhálósodás a felületen kezdôdik el és befelé halad, Amint a komponensek összekeverednek, a szilárdulás 
viszonylag lassan egyformán kezdôdik az egész tömítésben, a viszkozitás 

lépcsôzetes növekedésével

A szilárdulási sebesség függ a levegô relatív páratartalmától, A szilárdulási sebesség fôként csak a hômérséklettôl függ
a hômérséklettôl és a tömítés mélységétôl (lásd a grafikonokat) 

Egy szerkezeti egység összeragasztása és az egység homlokzatra Egy összeállítás ragasztása és a szerkezeti üvegezési 
szerelése közt eltelt minimális idôtartam: 2-4 hét, a levegô relatív elemek összeszerelése közti minimális idôtartam: 
páratartalmától, és a tömítés mélységétôl függôen 3-5 nap a keret anyagaitól függôen

A tömítés mélysége maximum 15 mm-re van korlátozva, ellenkezô Vastagabb szilikon ragasztó rétegeknél kell használni
esetben a szilárdulás hosszú ideig tart és fennáll Lehetséges a 15 mm-nél nagyobb tömítésmélység, 
a repedezés veszélye a jóval nagyobb szilárdulási sebesség és alacsonyabb 

szilárdulási zsugorodás miatt

Lehetséges a szerkezeti üvegezési elemek hatékony üzemi
elôregyártása, az elemeket hamarabb lehet szállítani és fel-
szerelni
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... melyek ideálisak az idôjárásálló
tömítésekhez is.

A struktúrális üvegezésekhez semlegesen megkötô
szilikonokat  használnak

Fogalom-meghatározások 

Elasztomer
Általános kifejezés a gumi-rugalmasságú
tulajdonságokkal rendelkezô szintetikus
természetes polimerekre.

Légköri páratartalom
Általában nem: az a relatív nedvesség (lát-
hatatlan vízpára a levegôben), amely fon-
tos szerepet játszik az egykomponensû szi-
likon tömítések kikeményedésében. 

Polimer
Olyan anyag, amelyben egy vagy több 
típusú molekulák összekapcsolódnak. 

Polimerizáció
Olyan kémiai reakció, amelyben a moleku-
lák összekapcsolódnak és molekuláris lán-
cot alkotnak (polimer).

Térhálósodás
A polimer láncok háromdimenziós kölcsö-
nös összekapcsolódása, melyben polimer
hálózatot formálnak. Ez az oka, hogy a szi-
likon tömítôanyagok megszilárdulnak.

Vulkanizáció / kikeményedés
Egy módszer, a gumi döntôen plasztikus
(képlékeny) állapotából egy elasztikus álla-
potba való átalakítására térhálósítással.  
A szomszédos molekulák közti hidakat vul-
kanizáló hatóanyagok (térhálósítók) hozzák
létre.

Gombaölô hatás
Kémiai összetevô, mely meggátolja a mik-
róbák fejlôdését.

Idô (napok)

A kikötött tömítôanyag vastagsága [mm] 

Egykomponensû szilikonok, mint pl. Sikasil® SG-20,
vagy Sikasil® WS-605 S szilárdulási sebessége.

Kétkomponensû szilikonok, mint pl. Sikasil®

SG-500, vagy Sikasil® IG-25 Shore-A kemény-
sége a kötés folyamán az idô függvényében.

A Sikasil® szilikon tömítô / ragasztóanyagok szilárdulási
sebessége

Egykomponensû szilikonok szilárdulási
sebessége

Kétkomponensû szilikonok szilárdulási
sebessége

Idô (napok)

Shore-A keménység
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Üveg kocka, Gehringswalde, Németország

Mechanikai tulajdonságok

A tömítôanyagokat mechanikai tulajdon-
ságaik szerint sorolják osztályokba (pl.
MSZ EN ISO 11600).

Húzószilárdság vagy modulus
Egy adott megnyúláskor mért húzóerô és
a mintadarab eredeti keresztmetszetének
hányadosa. Az MSZ EN ISO 11600 25
LM szerinti alacsony modulusú osztály-
ba soroláshoz ennek a modulusnak 0,45
N/mm2-nél kisebbnek kell lennie  20 °C
mellett, az MSZ EN ISO 8339 vizsgálat-
nak megfelelôen.

Fontos: Az adatok összehasonlításánál
fontos a vizsgálati mintadarabok formá-
ja. A súlyzó mintadarabokkal végrehajtott
mérések (DIN 53504 és ASTM 412) pél-
dául sokkal nagyobb értékeket adnak,
mint a H-alakú vizsgálati mintadarabok

(MSZ EN ISO 8339 vagy ASTM C1135),
melyek jobban hasonlítanak a tömítések
geometriájához és ezért általában a szer-
kezeti üvegezések vizsgálataiban az aláb-
bi szabványok az irányadók.

Húzószilárdság
A maximálisan mért húzóerô és a vizsgá-
lati mintadarab eredeti keresztmetszeté-
nek hányadosa. 

Szakadási nyúlás 
A szakadás pillanatában mért hosszvál-
tozás és a vizsgálati mintadarab kezdet-
ben mért hosszának hányadosa. 

Shore-A keménység
A polimerek áthatolási keménysége. Függ
az anyag rugalmassági modulusától és
viszkoelasztikus tulajdonságaitól.  A ma-
gasabb Shore-A értékek keményebb
anyagot mutatnak. A nagy modulusú
szerkezeti üvegezésre használt szilikon
ragasztó tömítések Shore-A értékei 30
fölött vannak,  az idôjárásálló külsô tömí-
tések értékei általában 15 és 25 között.

Elmozdulási képesség

Az elmozdulási képesség az a teljes
megnyúlás és összehúzódás, amin a tö-
mítés keresztül megy élettartama során.
Szilikon tömítések esetén, az MSZ EN
ISO 11600 szerint, ez a kezdeti széles-
ség 20 és 25%-a között van.  Az MSZ
EN ISO 9047 szerint, a 25-ös osztály
25%-os amplitúdójú megnyúlási és
összehúzódási ciklusokon alapszik.

Tapadás

A szilikon tömítôanyagok számos anyag-
hoz jól tapadnak.  A tapadás függ a ra-
gasztandó anyag típusától, az igénybe-
vételektôl, a ragasztott tömítés fajtájától
és az alapfelület elôkészítésétôl. A felüle-
teknek abszolút tisztának és zsírmentes-
nek kell lenniük.  Bármilyen építési pro-
jektben a tömítôanyag alkalmazása elôtt
mindig végezzen tapadásvizsgálatot (pl.
lefejtési teszt) a konkrét anyagokkal. 
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Idôjárás- és öregedésállóság

A szilikon tömítôanyagok jobb idôjárás- és
öregedésállósággal rendelkeznek, mint az
egyéb tömítôanyagok. Fizikai tulajdonsá-
gaik nem változnak még a sok éves kültéri
idôjárási hatások következtében sem.

Összeférhetôség bevonatok-
kal

A szilikon tömítôanyagok általában
összeférhetôek az általános építési bevo-
nó anyagokkal (porfestékekkel, folyadék
festékekkel és lakkokkal), de ezt mindig
vizsgálni kell.  Mindazonáltal a szabvá-
nyos szilikon tömítéseket nem lehet át-
festeni folyékony bevonó anyagokkal
(festékekkel vagy lakkokkal), ugyanis a
festék az esetek túlnyomó többségében
összerándulnak a felületi feszültségek
különbözôsége következtében.

Fontos: A legtöbb építésben használt be-
vonóanyag, és majdnem minden ablak-
építésben használt bevonat kevésbé ru-

galmas, mint a tömítôanyagok. A bevonat
felszíne tehát fel fog töredezni, ha a tömí-
tôanyag méretváltozása nagyobb lesz, mint
a bevonat rugalmassága. A dilatációs tö-
mítésekben lévô rugalmas tömítôanyago-
kat tehát sohasem szabad teljes egészében
bevonni. Csak a kis mozgásoknak (kb.
5%) kitett tömítôanyagokat szabad teljes
egészében átvonni. A bevonatokkal érint-
kezésbe kerülô tömítôanyagoknak össze-
férhetônek kell lenni azokkal (DIN 52452,
4. fejezetnek megfelelôen). 

Kémiai ellenállóság

A kikötött szilikon tömítôanyagoknak jó az
ellenállóképessége a gyenge savakkal és
lúgokkal, poláris oldószerekkel és só olda-
tokkal szemben. A szilikon tömítôanyagok
többé vagy kevésbé megdagadnak az
olyan oldószerekben, mint a ketonok, ész-
terek, éterek, alifatikus, aromás, és klóro-
zott szénhidrogének, de az oldószerek el-
párolgása után visszanyerik az eredeti
alakjukat és méretüket. 

IFLEX Park, Bangalore, India

Tapadás / adhézió
Egy anyag képessége, hogy hozzátapad-
jon egy másikhoz.  

Tapadási veszteség
Az tapadási erô nemkívánatos
megszûnése, pl. egy tömítés elválása a
felülettôl. 

Tapadási érték
Egy tapadásnál fellépô erô, vagy a
tapadás feloldásához szükséges erô.

Kohézió
Egy anyag molekulái közt kémiai vagy
fizikai kötés által létrejött oszthatat-
lanság. 

Kohéziós törés
Nemkívánatos anyagtörés, pl. egy
tömítésben. 

Néhány kapcsolódó 
internetcím:

www.aia.org

www.archiform.de

www.architecture.com

www.architectureweek.com

www.emporis.com

www.eota.be

www.glassfiles.com

www.riba.com

www.uia-architectes.org

Fogalom-meghatározások 
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Alacsony és magas hômér-
sékleteken való viselkedés 

A szilikon tömítôanyagok igénybevétel /
alakváltozás értéke (modulusa) – a szer-
ves tömítôanyagokkal ellentétben, gya-
korlatilag állandó marad egy széles hô-
mérsékleti tartományban: -30 °C-tól 
+80 °C-ig.  A húzószilárdság  alacsony
hômérsékleteken megnövekszik. A szili-
kon tömítések tehát ideálisak arra, hogy
kompenzálják a tömítendô hézagok tá-
gulását, amikor a szerkezeti elemek le-
hûlnek alacsony hômérsékleten. A húzó
igénybevételek nem növekednek és ke-
vés a veszélye, hogy az tapadás meg-
szûnik és adhéziós törés következik be.
-50 °C alatt részleges kristályosodás kö-
vetkezik be a szilikon elasztomerekben,
és a tömítés megkeményedik. -123 °C-
nál (üvegesedési hômérséklet) törékeny-
ség lép fel. 

A szilikon tömítôanyagok különlegesen
hôállóak. Száraz levegôben +150 °C-ig
gyakorlatilag minden kategória megtart-
ja a teljes rugalmasságát. A speciális
szilikon tömítések akár +250 °C-ig is hô-
állóak. Fontos, hogy a szilikon elaszto-
mer teljesen kikeményedjen, mielôtt ma-
gasabb hômérsékleteknek lesz kitéve, és
a szilárdulás mellékterméke teljes egé-
szében párologjon el. A hôállóságot to-
vább lehet fokozni lassú hômérséklet-
emelkedés mellett végzett utólagos 
hôkezeléssel és jó szellôztetéssel. 

Eltarthatóság

Eredeti, bontatlan csomagolásában, 25 °C
hômérséklet alatt tárolva a szilikon tömí-
tôanyagok eltarthatósága legalább 12 hó-
nap, de bizonyos típusokat akár 18 hó-
napig is lehet tárolni.

Alapvetô szabályok

Alacsony rugalmassági modulusú szili-
kon tömítôanyagokat nem szabad struk-
túrális üvegezésekhez használni. 

Az ecetsavasan szilárduló szilikon tömítô-
anyagok nem férnek össze a lúgos anya-
gokkal, mint pl. habarcs és beton és a
korrózióérzékeny fémekkel, mint pl.
ólom, cink, réz, sárgaréz és vastartalmú
fémek.

Gombaölô tartalmú tömítôanyagokat nem
szabad akváriumok létrehozására hasz-
nálni.

A szabványos szilikon tömítôanyagokat
nem szabad használni porózus természe-
tes kövek (pl. gránit, márvány homokkô,
stb.) közti hézagok tömítésére, ugyanis
elszínezheti azokat.

A szabványos szilikon tömítôanyagok fe-
szültségeket, repedéseket okozhatnak
elôfeszített akril és polikarbonát építési
elemekkel történô érintkezés során. 

A szilikon tömítôanyagok nem ragadnak a
polietilénhez és a teflonhoz. 

A szerves elasztomerekkel (mint pl.
EPDM és neoprén) való érintkezés nem-
csak a tömítôanyag elszínezôdését okoz-
za, hanem lecsökkentheti mechanikai szi-
lárdságát is, és ez a ragasztás tönkreme-
netelét okozza.

Speciális oldatok – megszorí-
tások

Vegye figyelembe az itt felsorolt összefér-
hetetlenségeket! A Sika a legtöbb problé-
ma megoldására speciális termékeket fej-
lesztett ki. További információkat az érvé-
nyes Termék Adatlapok tartalmaznak.
Mûszaki szaktanácsadóink készséggel ad-
nak tanácsot bármely alkalmazási kérdés
esetén.
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Gáz és vízpára áteresztô ké-
pesség

Szobahômérsékleten a szilikon tömítô-
anyagok gázáteresztô képessége mint-
egy tízszer akkora, mint a természetes
gumié. 100 °C és 150 °C között az
áteresztô képesség megközelítôleg
ugyanakkora.
A páraáteresztô képesség (DIN 53122, D
klímatikus viszony, 2 mm-es filmvastag-
ság mellett) megközelítôleg 20 gm-2d-1. 

Hôtagulási együttható

A szilikon tömítések térbeli hôtágulási
együtthatója a felhasznált töltôanyagok
mennyiségétôl és tulajdonságaitól függ.
Ez a 4 ✕ 10-4 K-1-es és 8 ✕10-4 K-1-es tarto-
mányba esik. A lineáris hôtágulási
együttható megközelítôleg a térfogati
együttható egyharmada, azaz  
1 ✕ 10-4K-1-tól 3 ✕ 10-4K-1-ig.

Hôvezetô képesség

A szilikon tömítések hôvezetô képessége
a felhasznált töltôanyagok mennyiségé-
tôl és természetétôl függ.  A  0,15 –
0,25 W K-1m-1 tartományba esik szoba-
hômérsékleten (DIN 52612).

Fiziológiai jellemzôk

Minden szilikon tömítôanyag mellékter-
méket bocsát ki szilárdulás közben. Ez
lehet ecetsav, alkohol vagy oxim, a tömí-
tôanyag fajtájától függôen, tehát azt ta-
nácsoljuk a felhasználóknak, hogy elôze-
tesen olvassák el a Termék Adatlapokat
és a Biztonsági Adatlapokat. A terméke-
ket általában jól szellôzött helyiségben
szabad alkalmazni.  A kikötött szilikon
tömítô anyagok nem mérgezôek. Spe-
ciálisan bevizsgált  szilikonokat lehet
rendelni, amelyek élelmiszerrel és ivó-
vízzel érintkezhetnek.

Mikróbákkal szembeni ellen-
állóság

A szerves tömítôanyagokkal ellentétben,
a szilikon tömítôanyagokat nem támad-
ják meg a mikrobák (baktériumok vagy
gombák).  Mindazonáltal a mikrobák fel
tudnak gyülemleni a szennyezett szilikon
tömítések felületén, különösen a fürdô-
szobákban és konyhákban kialakult ned-
ves állapotok között. Ez elszínezôdött
foltokat okozhat a tömítôanyag felületén
a mechanikai tulajdonságok megváltozá-
sa nélkül.  Meleg és nedves funkciójú te-
rekben gombaölô tartalmú tömítôanya-
got kell használni!

A Külügyminisztérium bôvítése, Berlin, Németország; az üveghomlokzatot tervezte: James Carpenter Design Associates
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Sika® Homlokzati Rendszerek

Homlokzatok tömítése és ragasztása – 
mûszaki ismertetô

A Sika az építéskémia és a jármûipari ra-
gasztástechnológiák területén mûködô
multinacionális konszern. 70-nél több or-
szágban rendelkezik gyártó- és kereske-
delmi leányvállalatokkal, mûszaki szak-
tanácsadó szolgálattal.

A Sika piaci- és technológiai vezetô válla-
lat az épületek valamint magasépítési
szerkezetek vízszigetelésében, zajcsillapí-
tásában, tömítésében, megerôsítésében
és védelmében. 

Sika – Az Ön helyi partnere nemzetközi háttérrel

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

A mûszaki ismertetôben közölt adatok (legjobb tudomásunk szerint) meg-
felelnek a nyomdába adás idôpontjában rendelkezésre állóknak. Az anyagok
folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft. fenn-
tartja. A mûszaki ismertetô anyagát szakembereink nagy gondossággal ál-
lították össze, az elôforduló sajtóhibákért felelôsséget nem vállalunk. Kiad-
ványunk tájékoztató jellegû, kérdéses esetben kérjük forduljon szaktanács-
adóinkhoz.
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Kivitelezôk, gyártók (fotók sorszáma): Josef Gartner GmbH (3, 5, 13, 14, 18, 21, 27): Schmidlin AG (1, 2, 17,
22, 23): Yuanda (6, 8, 19); Cuhadaroglu (11, 20, 26); Mero (4, 25): Alico (7); Compact Metal (9): Inasus (12):
Vitro Cristalglass (16): Fotók: Gardin & Mazzoli (14, 18): Daniele Domenicali (címlap, 3); Guy Nowell (13);
Beyond Architecture Cultural Development Co Ltd, Mr. Zhou Li (21): Schmidlin AG (1, 2, 17, 22, 23).
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