
DOW CORNING® 816
Szczeliwo silikonowe octanowe 
odporne na wysokie temperatury

 

Informacja o 
produkcie

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI
Uwaga dla autorów specyfikacji: Poniższe wartości nie mogą służyć do przygotowywania 
specyfikacji. Przed przystąpieniem do opracowywania specyfikacji danego produktu 
prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym Dow Corning.

CTM* Właściwość

Szczeliwo silikonowe odporne na wysokie temperatury

ASTM* Jednostka Wartość

ZASTOSOWANIA
• Do uszczelniania i spajania w miejscach narażonych na działanie wysokich 

temperatur.

Produkt gotowy do użycia
Wygląd Niespływająca 

pasta
0176

Kolor Czerwony
Szybkość wyciskania 330g/minutę0364

Czas powstawania naskórka 10minuty0098
Czas osiągnięcia pyłosuchości 13minuty0095

Właściwości fizyczne mierzone dla arkusza o grubości 2mm 
po 7 dniach twardzania na powietrzu w temperaturze 23°C 
(73°F) i przy wilgotności względnej 50%
Gęstość 1,040022 D792
Twardość, Shore A 260099 D2240
Wytrzymałość na rozciąganie 2,2MPa0137A D412
Wydłużenie całkowite 560%0137A D412

Wytrzymałość na odrywanie, aluminium, 
bez podkładu

5,5kN/m0293

Wytrzymałość na odrywanie, stal 
niskowęglowa

5,1kN/m0293

*CTM: Firmowa Metoda Testów, kopie CTM dostępne na życzenie.
ASTM: American Society for Testing and Materials.

WŁAŚCIWOŚCI

Szczeliwo jednoskładnikowe•

Bez osiadania, konsystencja pasty•

Łatwe w użyciu•

Utwardza się w trwały elastyczny 
kauczuk

•

Dobra przyczepność do wielu 
materiałów

•

Stabilne i elastyczne od 
-65°C (-85°F) do 
+260°C (+500°F), krótkotrwale do 
+315°C (+599°F)

•

Spełnia wymogi MIL-A-46106B•

Odporne na działanie ozonu i 
promieniowanie ultrafioletowe

•

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE I NORMY
Zgodne z to MIL-A-46106B. 
Przebadano odporność na pleśń i 
grzyby zgodnie z Normą ISO 846.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie powierzchni
Wszystkie powierzchnie muszą być 
czyste i suche. Odtłuścić i zmyć 
wszelkie zanieczyszczenia, które 

mogą pogorszyć przyczepność; przy 
czym odpowiednie rozpuszczalniki to 
izopropanol, aceton, keton metylowo-
etylowy.

Przyczepność bez podkładu można 
uzyskać w przypadku wielu 
materiałów, takich jak szkło, metale i 
większość tworzyw sztucznych do 
wyrobu elementów konstrukcyjnych. 
Materiały, w przypadku których 
zazwyczaj nie uzyskuje się dobrej 



przyczepności to, między innymi, 
PTFE, polietylen, polipropylen i 
materiały pokrewne.

Dla maksymalnej przyczepności 
zalecane jest zastosowanie podkładu 
DOW CORNING® 1200 OS Primer. 
Po czyszczeniu rozpuszczalnikiem 
nakłada się cienką warstwę podkładu 
DOW CORNING 1200 OS Primer 
poprzez zanurzenie, nakładanie 
pędzlem lub natryskiwanie. 
Pozostawić podkład do wyschnięcia 
na 15 do 90 minut w temperaturze 
pokojowej i przy wilgotności 
względnej nie mniejszej niż 50%.

Sposób nakładania
Nałożyć szczeliwo silikonowe 
DOW CORNING 816 na jedną z 
przygotowanych powierzchni, a 
następnie szybko przyłożyć drugą ze 
spajanych powierzchni.

Przy wystawieniu na działanie 
wilgoci, na materiale powstaje 
naskórek w ciągu około 10 minut w 
temperaturze pokojowej i przy 
wilgotności względnej 50%. Wszelka 
obróbka winna zostać zakończona 
przed powstaniem naskórka. 
Powierzchnię można z łatwością 
obrabiać przy pomocy szpatułki.

Czas utwardzania
Po powstaniu naskórka, utwardzanie 
postępuje w głąb szczeliwa. W ciągu 
24 godzin (w temperaturze pokojowej 
i przy wilgotności względnej 50%) 
szczeliwo silikonowe 
DOW CORNING 816 twardnieje do 
głębokości około 3mm. Całkowite 
utwardzenie warstw znajdujących się 
najgłębiej, zwłaszcza w przypadku, 
gdy graniczony jest dostęp wilgoci 
atmosferycznej, trwa dłużej. Czas 
utwardzania jest dłuższy również 
przy niższej wilgotności.

Przed przenoszeniem i pakowaniem 
spajanych elementów użytkownik 
powinien odczekać odpowiednio 
długo, w celu zapewnienia trwałości 
uszczelnienia. Czas oczekiwania 
zależy od wielu czynników i winien 
on być określany przez użytkownika 
dla każdego konkretnego 
zastosowania.

Kompatybilność
Podczas utwardzania szczeliwa 
silikonowego DOW CORNING 816 
uwalniana jest niewielka ilość kwasu 
octowego. Może to powodować 
korozję części lub powierzchni 
metalowych, zwłaszcza w przypadku 
bezpośredniej styczności lub podczas 
utwardzania w zamkniętej 
konfiguracji, uniemożliwiającej 
ulatnianie się produktów ubocznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W 
CZASIE UŻYTKOWANIA
KARTA BEZPIECZEŃSTWA 
WYMAGANA DO 
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA 
NIE JEST ZAŁĄCZONA. PRZED 
UŻYTKOWANIEM PRODUKTU 
PRZECZYTAĆ INFORMACJE O 
PRODUKCIE I KARTĘ 
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ 
WSZELKIE INFORMACJE 
ZAWARTE NA NAKLEJKACH 
UMIESZCZONYCH NA 
POJEMNIKACH DOTYCZĄCE 
ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH I 
ZDROWOTNYCH. KARTA 
BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNA U 
LOKALNEGO 
PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO DOW CORNING.

TRWAŁOŚĆ I 
PRZECHOWYWANIE
Szczeliwo silikonowe 
DOW CORNING 816 
przechowywane w temperaturze 
32°C (90°F) lub niższej, w 
oryginalnym nieotwartym 
opakowaniu, posiada okres trwałości 
30 miesięcy od daty produkcji.

Ponieważ szczeliwo silikonowe 
DOW CORNING 816 utwardzane 
jest w wyniku reakcji z wilgocią z 
powietrza, należy je przechowywać w 
szczelnie zamkniętym pojemniku. W 
trakcie przechowywania, końcówka 
tuby lub kartusza może ulec zatkaniu 
używanym szczeliwem. Można to 
łatwo usunąć nie naruszając 
pozostałej zawartości.

OPAKOWANIE
Szczeliwo silikonowe 
DOW CORNING 816 dostępne jest w 
tubach 90ml, kartuszach 310ml, 
hobokach 20 litrów i beczkach 205kg.

OGRANICZENIA
Produkt nie nadaje się do zastosowań 
wymagających kontaktu z żywnością.

Na porowatych materiałach, takich 
jak beton, marmury, granit oraz inne 
kamienie naturalne mogą powstawać 
zacieki. Przeprowadzić konkretne 
testy w przypadku wrażliwych 
materiałów.

Produkt nie jest sprawdzony ani 
przeznaczony do zastosowań 
medycznych czy farmaceutycznych.

INFORMACJA O 
SZKODLIWOŚCI 
ZDROWOTNEJ I 
OCHRONIE ŚRODOWISKA
Aby pomóc klientom w bezpiecznym 
użytkowaniu produktów, 
Dow Corning oferuje szeroki 
program wsparcia dla klienta oraz 
pomoc specjalistów z zakresu 
zdrowia, ochrony środowiska i prawa 
dostępną w każdym regionie.

Dodatkowe informacje dostępne u 
lokalnego przedstawiciela 
Dow Corning.

OGRANICZONA 
GWARANCJA - PROSIMY 
DOKŁADNIE 
PRZECZYTAĆ
Poniższe informacje przedstawiono w 
dobrej wierze, w oparciu o badania 
Dow Corning i uważa się je za 
dokładne. Jednakże, ponieważ 
warunki i sposoby użycia naszych 
produktów są poza naszą kontrolą, 
informacje te nie powinny być 
stosowane zamiast prób u odbiorcy, 
potwierdzających że produkty 
Dow Corning w pełni nadają się do 
danego zastosowania. Jedyna 
gwarancja Dow Corning stwierdza, 
że produkt posiada właściwości 
podane w specyfikacji sprzedaży. 
Gwarancja taka ograniczona jest do 
zamiany lub zwrotu wartości 
zakupionego produktu w przypadku, 
jeśli będzie on inny niż 
gwarantowany. DOW CORNING W 
SZCZEGÓLNOŚCI NIE 
PRZYJMUJE JAKIEJKOLWIEK 
JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ 
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI 
PRODUKTU DO KONKRETNEGO 
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ZASTOSOWANIA LUB 
PRZYDATNOŚCI DO 
SPRZEDAŻY. O ILE 
DOW CORNING NIE DOSTARCZY 
WYRAŹNEJ, NALEŻYCIE 
PODPISANEJ, WŁAŚCIWEJ 
INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA, 
DOW CORNING ZRZEKA SIĘ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY 
PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE 
WYNIKIEM ZASTOSOWANIA 
PRODUKTU. ZALECENIA 
ODNOŚNIE UŻYCIA NIE 
POWINNY BYĆ TRAKTOWANE 
JAKO ZACHĘTA DO 
NARUSZENIA 
JAKIEGOKOLWIEK PATENTU.
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