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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikasil® SG-20
Високоміцний однокомпонентний структурний силіконовий клей, CE-маркування

ОСНОВНІ  ДАНІ  ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ  ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В  ПАСПОРТІ  БЕЗПЕКИ)
Хімічна основа Однокомпонентний силікон
Колір (CQP001-1) Чорний, сірий S6, білий S3
Механізм полімеризації Затвердівання під дією вологи
Тип полімеризації Нейтральний
Густина(незатвердівший) 1,36 кг/л
Властивості до непровисання (CQP061-4 / ISO 7390) Дуже хороші
Температура застосування навколишнє середовище 5 ─ 40°C
Час утворення поверхневої плівки (CQP019-1) 25 хвилин A

Час липкості (CQP019-3) 180 хвилин A

Швидкість полімеризації (CQP049-1) (дивитись діаграму)
Твердість А по Шору (CQP023-1 / ISO 48-4) 39
Міцність на розрив (CQP036-1 / ISO 527) 2,2 МПа
100 % модуль пружності (CQP036-1/ISO 37) 0,9 МПа
Подовження при розриві (CQP036-1/ISO 37) 450 %
Стійкість до розповсюдження розриву (CQP045-1 / ISO 34) 7 Н/мм
Робоча температура -40 ─ 150°C
Термін придатності 9 місяців B

CQP = Корпоративний Контроль Якості A) 23 °C / 50 % в.в. B) зберігання нижче 25 °C

ОПИС
Sikasil® SG-20 це 1-компонентний силіконо-
вий клей для структурного скління ней-
трального затвердіння, який поєднує меха-
нічну міцність із високим подовженням. Він 
відповідає EOTA ETAG 002 і має маркування 
CE. Чудово прилипає до широкого діапазо-
ну основ.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ
Відповідає вимогам EOTA ETAG 002 
(carries ETA), EN 13022, ASTM C1184, ASTM 
C920 for Type S, Grade NS, Class 25 (рухли-
вість ± 25 %)

▪

Структурний герметик для структурних си-
стем скління відповідно до ETAG 002, ча-
стина 1, ETA-06/0090, виданий Technical 
Assessment Body Center Scientifique et 
Technique du Bâtiment, декларація про ха-
рактеристики 15323048 уповноваженим 
органом сертифікації продукції 0757, сер-
тифікат сталості характеристик 0757-CPR- 
596-7110760-4-6, з маркуванням CE

▪

Розрахункова міцність на розрив при ди-
намічних навантаженнях: 
σdes = 0,17 МПа (ETA)

▪

Клас вогнестійкості B1 (DIN 4102-1)▪
Чудова стійкість до ультрафіолету та атмо-
сферних впливів

▪

Чудово з’єднується зі склом, металами, 
металами з покриттям, пластиком і дере-
вом

▪

SNJF-VEC визнаний (код продукту: 2436)▪
Відповідає загальним вимогам VOC: 
Комфорт повітря в приміщенні GOLD: 
пройдено, EMICODE: EC1 Plus, Французь-

▪

кий регламент  VOC:  A+ ,  BREEAM 
International (v.6 2021)/BREEAM NOR (v.6 
2022): Зразковий рівень, M1: пройдено, 
Global LEED v4/v4.1 beta EQc 2: Матеріали 
з низьким рівнем викидів

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Sikasil® SG-20 ідеально підходить для стру-
ктурного скління та інших застосувань для 
склеювання, де потрібні високі механічні 
властивості силікону.
Цей продукт підходить лише для досвідче-
них професійних користувачів. Необхідно 
провести випробування з фактичними суб-
стратами та умовами, щоб забезпечити 
адгезію та сумісність матеріалів.
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МЕХАНІЗМ ПОЛІМЕРИЗАЦІ Ї
Sikasil® SG-20 твердне в результаті реакції з 
атмосферною вологою. При низьких темпе-
ратурах вміст води в повітрі зазвичай ниж-
чий, і реакція затвердіння протікає дещо 
повільніше (див. діаграму 1).

Діаграма 1: Швидкість затвердіння $v(назва)

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка  Поверхн і
Поверхні повинні бути чистими, сухими та 
очищеними від жиру, масла та пилу. 
Обробка поверхні залежить від конкретної 
поверхні і має вирішальне значення для 
тривалого з’єднання.

Застосування
Оптимальна температура основи та герме-
тика становить від 15 °C до 25 °C. 
Sikasil® SG-20 можна наносити ручними, 
пневматичними або електричними пор-
шневими пістолетами, а також насосним 
обладнанням. Щоб отримати поради щодо 
вибору та налаштування відповідної насо-
сної системи, зверніться до відділу прое-
ктування систем Sika Industry. 
З’єднання повинні мати відповідні розміри.
Основою для розрахунку необхідних розмі-
рів швів є технічні характеристики клею та 
прилеглих будівельних матеріалів, експози-
ція будівельних елементів, їх конструкція та 
розмір, а також зовнішні навантаження.
Слід уникати швів глибше 15 мм.

Механічна  обробка  та  оздоблення
Обробку інструментів і фінішну обробку 
слід виконувати в межах часу нанесення 
герметика або клею. Під час обробки щой-
но нанесеним Sikasil® SG-20 притисніть 
клей до боків з’єднання, щоб добре змочи-
ти поверхню, що склеюється. Засоби для 
розглажування не використовувати.

Видалення
Незатверділий Sikasil® SG-20 можна вида-
лити з інструментів та обладнання за допо-
могою Sika® Remover-208 або іншого відпо-
відного розчинника. Після затвердіння ма-
теріал можна видалити лише механічним 
шляхом. 
Руки та відкриту шкіру слід негайно вимити 
серветками для рук, такими як Sika® 
Cleaner-350H або відповідним промисло-
вим миючим засобом для рук і водою. 
Не використовуйте розчинники на шкірі.

Може бути  фарбованим
Sikasil® SG-20 не може бути пофарбований

обмеження  щодо застосування
Рекомендовані рішення від Sika для стру-
ктурного скління та склеювання вікон за-
звичай сумісні між собою. Ці рішення скла-
даються з таких продуктів, як Sikasil® серії 
SG, IG, WS і WT. 
Щоб отримати конкретну інформацію щодо 
сумісності між різними продуктами Sikasil® 
та іншими продуктами Sika, зверніться до 
технічного відділу Sika Industry. 
Щоб виключити матеріали, що впливають 
на $v(ім’я), усі матеріали, такі як проклад-
ки, стрічки, установчі блоки, герметики то-
що, що мають прямий чи непрямий кон-
такт, мають бути попередньо схвалені Sika. 
Якщо використовуються два або більше рі-
зних реактивних герметиків, дайте першо-
му повністю затвердіти перед нанесенням 
наступного. 
Вищезазначені технологічні матеріали Sika 
можна використовувати лише для структур-
ного скління або склеювання вікон після 
детальної перевірки та письмового схвале-
ння відповідних деталей проекту компані-
єю Sika Industry.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація в цьому документі надається 
лише для загального ознайомлення. Пора-
ди щодо конкретних застосувань надаю-
ться за запитом у технічному відділі Sika 
Industry.
Копії наступних публікацій доступні за запи-
том:

Паспорти безпеки▪
Загальна інструкція▪
Структурне силіконове скління з адгезива-
ми Sikasil® SG

▪

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО ПАКУВАННЯ

Картридж 300 мл

Уніпак 600 мл

Відро 25 кг

Бочка 250 кг

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІ Ї  ПРОДУКТУ
Всі технічні дані в даному документі базую-
ться на лабораторних випробуваннях. Ре-
альні характеристики можуть варіюватися з 
причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО ЗДОРОВ'Я  ТА  
БЕЗПЕКИ
Для отримання додаткової інформації і ре-
комендацій про безпечне транспортування, 
поводження, зберігання і утилізацію хімі-
чних матеріалів, замовник повинен викори-
стовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, 
що містить фізичні, екологічні, токсикологі-
чні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА В ІД  В ІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які 
стосуються способу застосування та кінце-
вого використання продукції компанії Sika, 
надаються сумлінно, на підставі наявних 
досвіду і знань компанії Sika про проду-
кцію, за умови належного зберігання про-
дукції, поводження з нею та використання 
в нормальних умовах відповідно до реко-
мендацій компанії Sika. На практиці відмін-
ності між матеріалами, поверхнями і факти-
чними умовами місця, в якому застосовує-
ться продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо то-
варного стану і придатності для продажу чи 
придатності для конкретного використан-
ня, а також виключати всяку відповідаль-
ність, яка може виникнути через будь-які 
правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи ін-
ших пропозицій. Замовник продукції пови-
нен перевірити її придатність для передба-
чуваного застосування і мети. Компанія Sika 
залишає за собою право змінювати склад 
своєї продукції. Майнові права третіх сторін 
повинні бути дотримані. Всі замовлення 
приймаються згідно з діючими умовами 
продажів і постачань. Користувачі повинні 
завжди звертатися до останньої чинної ре-
дакції Технічної карти матеріалу відповід-
ного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.
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