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Sikasil
®
 - E 

 

Acto silikoninis sandarinimo glaistas 

 

 
Gaminio aprašymas 

Sikasil
®
 - E yra vienakomponentis paruoštas naudojimui acto silikoninis sandarinimo glaistas skirtas langų 

stiklinimui, sandarinimui ir atsparumui oro pokyčiams pasiekti. 

 

Taikymas  

Sikasil
®
 - E tinkamas naudoti langų stiklinimui, aliuminio rėmų sandarinimui. Taip pat naudojamas kaip 

universalus glaistas plyšiams užpildyti stiklinių plytų sienose, keraminėse plytelėse, aliuminio daugiasluoksnėse 

konstrukcijose, virtuvėse, voniose ir t.t. 

Sikasil
®
 - E gali būti taikomas ir kaip sandarinimo tarpsluoksnis sanitariniuose inžinieriniuose įrenginiuose. 

 

Savybės  

Lengvas naudoti 

Ekonomiškas 

Nereikia maišyti 

Puikus sukibimas su daugeliu pagrindų 

Greitai džiūstantis 

Nelankstomas 

Apdorotas atstumia dulkes ir nešvarumus. 

Atsparus lietui, sniegui, stipriems oro pokyčiams ir tiesioginiams ultravioletiniams spinduliams. 

Puikiai veikia esant įvairiai temperatūrai. 

 

Techniniai duomenys 
 

Spalva  

Juoda, skaidri 

 

Tankis  

~ 0,97 kg/l 

 

Kietėjimo laikas  

~ 5 mm gylis per 7 dienas maždaug 25 
o
C temperatūroje 50% santyk. drėgnum. 

 

Atsparumas tempimui 

~ 1,8 Mpa 

 

Pailgėjimas  

~ 470% 

 

Naudojimo temperatūra 

Tarp -60 
o
C ir +200 

o
C. 

 

Panaudojimo būdas 
 

Naudojimo instrukcijos 

Paviršiaus paruošimas 

Visi paviršiai turi būti švarūs, kieti, sausi ir nuvalyti nuo tepalų, riebalų ir kitų teršalų. Pašalinti visas smulkias 

paviršiaus daleles ir dulkes. Nuo metalinių paviršių turi būti nuvalytos rūdys, oksido plėvelės naudojant Sika
®
 

Colma valiklį, acetoną ar kt. 
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Gruntavimas 

Nereikia gruntuoti stiklo, epoksido, poliesterio ir poliuretaninių dangų, anodinio aliuminio, keramikos ir padengto 

stiklu plieno. 

 

Naudojimas 

Sikasil
®
 - E lengvai naudojamas tiesiai iš patrono. Nušlifuotiems sujungimų kraštams naudokite maskuojančią 

juostelę. Sujungimams, ilgesniems nei 10mm, naudokite pagalbinius matuoklius teisingam gyliui nustatyti. 

 

Valymas 

Visus įrankius nedelsiant išvalykite su Sika
®
 Colma valikliu. Sikaflex

®
 rankų ploviklis pašalins visas minkštas ir 

dalinai sukietėjusias medžiagas nuo odos. 

 

Laikymo terminas  

Mažiausiai 12 mėnesių, jei gaminys laikomas originaliame uždarame įpakavime temperatūroje tarp 5 
o
C iki 35 

o
C. 

 

Svarbios nuorodos  

Nenaudoti ant betono, mūro ar cementinių pagrindų. 

Nenaudoti mediniams rėmams suklijuoti. 

Nenaudoti ant kalkakmenio, marmuro, švino ar cinko ir t.t. 

Pirmiausia patikrinkite sukibimą su plastmase ir plastiku padengtomis medžiagomis. 

Nenaudoti po vandeniu. 

Netepti labai riebiai. 

Įsitikinkite ar ant kietėjančio paviršiaus glaistas nesutirštėjo. 

Minimalus sujungimo plotis turi būti ne mažesnis kaip 3mm. 

 

Įpakavimas  

300g patronas 

15 patronų bloke 

 

Saugumo priemonės 

Sika gaminiai dažniausiai nėra kenksmingi, saugumo priemonės yra būtinos tik tais atvejais, kai dirbama su 

chemikalais. Medžiagos neturi turėti sąlyčio su maisto produktais ar virtuvės indais. Taip pat reikėtų vengti 

nesukietėjusių medžiagų patekimo ant jautrios odos. Rekomenduojama naudoti apsauginius drabužius. Odą 

patartina nuplauti muilu ir šiltu vandeniu. Sika gali suteikti išsamesnę informaciją apie Medžiagų Saugumo 

Duomenis. 

 

Perspėjimas  

Informacija ir rekomendacijos, susijusios su Sika
®
 produktų taikymu bei tiesioginiu vartojimu, yra sąžiningai 

pateiktos remiantis Sika
®
 dabartine patirtimi bei žiniomis apie produktą, kai šis yra tinkamai saugomas, 

naudojamas bei taikomas normaliomis sąlygomis. Remiantis pateikta informacija, arba bet kuriomis kitomis 

rašytinėmis rekomendacijomis, ar pateiktais patarimais, praktiškai naudojant produktą, už medžiagų, pagrindų ar 

darbo vietos sąlygų pakitimus, atsižvelgiant i perkamumo skatinimą bei tinkamumą ypatingiems tikslams, įmonė 

neprisiima jokios teisinės atsakomybės. Draudžiama pažeisti trečiųjų asmenų nuosavybės teises. Visi leidimai yra 

pasirašomi atsižvelgiant į dabartinius mūsų prekybos ir pristatymo terminus. Vartotojai privalo vadovautis pačiais 

naujausiais naudojamo produkto Gaminio Duomenų Lapais. Prireikus, bus išsiųstos kopijos. 
 

 
Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti 
medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo 

sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą 

konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti 
juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis 

bendromis pardavimo taisyklėmis. 
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