
DOW CORNING® 3793
Szczeliwo silikonowe do szklenia 
izolacyjnego

 

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.

Właściwość

Jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe

Metoda 
badania*

Jednostk
a

Wartość

ZASTOSOWANIA
• Uszczelnianie podwójnie uszczelnianych szyb zespolonych o wysokich 

parametrach

Opad lub wypływ 0mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 
całkowitym

2,80MPaASTM D0412

Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 100% 0,72MPaASTM D0412
Wydłużenie całkowite 580%ASTM D0412

Wytrzymałość na rozerwanie 17kN/mASTM D624
Twardość, Shore A 35PunktyASTM D2240

Gęstość 1,42
Czas osiągnięcia pyłosuchości 40minuty

Szybkość wyciskania (dysza 3,2mm przy 6,3kg/cm²) 170g/minutę
Przebieg utwardzania (wilgotność względna 50%, 
25°C/77°F)

mm

   - po 24 godzinach 2
   - po 72 godzinach 3.4

Szybkość przenikania pary wodnej (30cm² arkusz w 
temp. 40°C/104°F, przy wilgotności względnej 50%, 
film 2mm)

24g/m²/dASTM E96

Przedstawione dane uzyskano dla produktu bezbarwnego.
*ASTM: American Society for Testing and Materials.
Uwaga: Końcowe właściwości mechaniczne mierzone po 7 dniach utwardzania w temp. 
25°C (77°F) i przy wilgotności względnej 50%

WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowa odporność na działanie 
promieniowania ultrafioletowego i 
wilgotności

•

Dobra przyczepność do większości 
powierzchni szklanych (w tym 
szkła powlekanego i 
refleksyjnego), metalowych i 
niektórych przekładek 
dystansowych z tworzyw 
sztucznych

•

Szczeliwo utwardzane neutralnie - 
bezzapachowe, niekorozyjne

•

Spełnia wymagania uszczelnienia 
wtórnego dla szyb zespolonych w 
szkleniu strukturalnym, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w 
EOTA

•

Dobre właściwości mechaniczne: 
wysoka wytrzymałość na 
rozerwanie i rozciąganie, duże 
wydłużenie

•

Utwardzony materiał elastyczny w 
zakresie temperatur -50°C (-58°F) 
do 150°C (302°F)

•

Bez rozpuszczalnika•

Doskonałe właściwości odporności 
na wpływ czynników 
atmosferycznych

•

Odporne na działanie ozonu i 
ekstremalne temperatury

•

ZALETY
Tiksotropowy, nie splywa, moze 
byc nakladane w szerokim zakresie 
zimowych i letnich warunków 
atmosferycznych

•

Bez mieszania i katalizatora, 
wymagane proste dozowanie

•

Krótki czas osiągania 
pyłosuchości - 40 minut (mierzony 
w temperaturze otoczenia)

•

OPIS
Szczeliwo DOW CORNING 3793 to 
jednoskładnikowe, neutralne 
szczeliwo utwardzane wilgocią o 
wysokich parametrach,  przeznaczone 
szczególnie dla przemysłu 
szklarskiego do produkcji 

hermetycznie zamkniętych szyb 
zespolonych. Szczeliwo 
DOW CORNING 3793 cechuje się 
doskonałą przyczepnością bez 
podkładu do powszechnie 
stosowanych materiałów 
przemysłowych w tym szkła, 



aluminium, stali ocynkowanej, 
niektórych tworzyw sztucznych i 
szkieł refleksyjnych.

Neutralny alkoxy; utwardzanie w 
temperaturze pokojowej pod 
wpływem pary wodnej zawartej w 
powietrzu, z wydzielaniem 
niewielkiej ilości metanolu.

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE I NORMY
Charakterystyki szyb zespolonych 
uszczelnionych szczeliwem 
DOW CORNING 3793 znacznie 
przekraczają wymagania specyfikacji 
określonych w DIN 1286 część 1 i 
spełnia wymagania certyfikatu 
CEKAL.

Szyby zespolone uszczelnione 
szczeliwem DOW CORNING 3793 z 
powodzeniem przeszły próbę 128 
cykli od -15°C (5°F) do 55°C (131°F) 
przy wilgotności względnej 98%, 
wymaganą dla uzyskania certyfikatu 
CEKAL.

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI
Wszystkie powierzchnie muszą być 
czyste i suche tak jak w przypadku 
dowolnego szczeliwa. Odtłuścić lub 
zmyć wszelkie zanieczyszczenia, 
które mogą pogorszyć przyczepność; 
przy czym odpowiednie 
rozpuszczalniki to aceton, 
izopropanol, keton metylowo-etylowy.

DOZOWANIE
Do nakładania szczeliwa 
DOW CORNING 3793 można 
stosować pistolety sterowane prostą 
pompą nurnikową lub robotem 
przemysłowym albo napełniane z 
zasobników.

W razie bezpośredniego dozowania z 
pistoletu, zaleca się aby węże 
elastyczne wykonane były z 
tworzywa, przez które nie przenika 
para wodna; idealnie węże powinny 
być wykonane ze zbrojonego teflonu.

Ponieważ produkt nie wymaga 
stosowania katalizatora, a 
utwardzany jest w wyniku reakcji z 
wilgocią z powietrza, przemywanie 
wyposażenia rozpuszczalnikiem 
generalnie nie jest konieczne, nawet 

jeśli urządzenie dozujące zostanie 
odstawione.

SZYBY ZESPOLONE DO 
SZKLENIA 
STRUKTURALNEGO
W przypadku szklenia strukturalnego 
szyba zespolona musi zostać 
zaprojektowana z uwzględnieniem 
specjalnych wymagań. Przed 
rozpoczęciem prac w każdym 
projekcie, serwis techniczny 
Dow Corning musi zweryfikować 
głębokość uszczelnienia i konstrukcję 
złącza.

SERWIS TECHNICZNY
Dodatkowych informacji odnośnie 
poszczególnych zastosowań 
produktów udziela Serwis 
Techniczny  Dow Corning:
Dow Corning S.A.
Construction Technical Service
Parc Industriel
B-7180 Seneffe - Belgia
Tel : INT + 32 (0)64 88 80 00
Fax : INT + 32 (0)64 88 84 01

Dow Corning GmbH
Rheingaustraße 34, Postfach 130332
D-65091 Wiesbaden, Niemcy
Tel : INT + 49 (0)611 - 23 71
Fax : INT + 49 (0)611 - 237 610

Dow Corning Ltd.
Meriden Business Park
Copse Drive, Aillsley, Coventry,
CV5 9RG - Wielka Brytania
Tel : INT + 44 (0)1676 52 80 00
Fax : INT + 44 (0)1676 52 81 00

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 3793 
przechowywane w temperaturze 
30°C (86°F) lub niższej, w 
oryginalnym nieotwartym 
opakowaniu posiada okres trwałości 
12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE
Szczeliwo DOW CORNING 3793 
dostępne jest w beczkach 250kg , 
hobokach 20 litrów, kartuszach 
310ml i kiełbaskach 600ml.

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

Szczeliwo nie może być stosowane w 
przypadku szyb zespolonych w 
szkleniu strukturalnym do framug 
metalowych.

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 
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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 
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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