
S 645 Η σιλικόνη 2 συστατικών Premium για Structural Glazing

OTTOCOLL®
S 645

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Ουδέτερη κόλλα και μονωτικό σιλικόνης συμπύκνωσης 2 συστατικών
από βάση αλκοξυλίων
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Ιδιότητες: ▪ Πολύ υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τη γήρανση και τις ακτίνες UV
Για εφαρμογές μεγάλης διάρκειας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

▪ Υψηλή αντοχή σε χάραξη και ρηγμάτωση
Αντοχή σε υψηλές μηχανικέςκαταπονήσεις

▪ Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά είδη υποστρωμάτων
Εγγυάται μόνιμη, ασφαλή κόλληση

▪ Μη διαβρωτικό
δεν προκαλεί διάβρωση σε απροστάτευτες μεταλλικές επιφάνειες

▪ Υψηλή τάση εφελκυσμού
Υψηλή σταθερότητα της πρόσφυσης

▪ Γρήγορη σκλήρυνση ακόμα και σε στρώσεις με μεγάλο πάχος
Γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία

▪ Ελάχιστη οσμή
Ευχάριστη επεξεργασία

▪ Οι τιμές σχεδιασμού διατίθενται για τον στατικό

Πεδία εφαρμογής: ▪ Κόλληση και σφράγιση με απορρόφηση δυναμικών τάσεων διαφορετικών μεταξύ τους υλικών, π.χ.
γυαλί, ξύλο, μέταλλο και πλαστικά

▪ Κόλληση στοιχείων Structural Glazing
▪ Για συκόλληση που υπόκειται σε πολεοδομική εγκριση
▪ Κόλληση και σφράγιση γυάλινων στοιχείων (π.χ. διαχωριστικά χώρου, γυάλινες γωνίες, γυάλινα

στηθαία)

Πρότυπα και έλεγχοι: ▪ Ελεγμένη κατά ETAG 002
▪ Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση ETA-19/0692
▪ Με σήμανση CE
▪ Ελεγμένη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά EN 13501: Κατηγορία Ε
▪ Πιστοποιημένο κατά SNJF-VEC

Ειδικές υποδείξεις: Πριν από τη χρήση του προϊόντος, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα υλικά εργασίας είναι
συμβατά σε επαφή με το προϊόν και μεταξύ τους, και ότι δεν προκαλούνται βλάβες ή αλλοιώσεις (π.χ.
αποχρωματισμός). Για τα υλικά εργασίας που πρόκειται να τοποθετηθούν στην περιοχή του προϊόντος,
ο χρήστης πρέπει κατ' αρχήν να βεβαιωθεί ότι τα συστατικά ή οι αναθυμιάσεις τους δεν προκαλούν
κανενός είδους βλάβες ή αλλοιώσεις (π.χ. αποχρωματισμός) στο προϊόν. Κατά περίπτωση, ο χρήστης
θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή του υλικού εργασίας.
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Κατά τη σκλήρυνση εκλύονται σταδιακά μικρές ποσότητες αλκοόλης.
Κατά την επεξεργασία και τη σκλήρυνση φροντίστε να υπάρχει καλός αερισμός.

Τεχνικά στοιχεία: Επιμέρους συστατικά:
Συστατικό A

Χρώμα C01 λευκό 
Ιξώδες στους 23 °C  πάστα, σταθερό 
Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,36 
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. [μήνες] 12 (1)

1) από την ημερομηνία κατασκευής

OTTOCURE S-CA 2375

Χρώμα C04 μαύρο, έγχρωμο 
Ιξώδες στους 23 °C  πάστα, σταθερό 
Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1, μαύρο [g/cm³] 1,06 
Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1, έγχρωμο [g/cm³] 1,32 
Αναλογία ανάμειξης βάσει του βάρους (βασική μάζα A : σκληρυντικό B) 12,8 : 1 (μαύρο); 10,3 : 1 (έγχρωμο) 
Αναλογία ανάμειξης βάσει του όγκου (βασική μάζα A : σκληρυντικό B) 10 : 1 
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. [μήνες] 12 (1)

1) από την ημερομηνία κατασκευής

Μη βουλκανισμένη μάζα:
με OTTOCURE S-CA2375

Χρώμα C04 μαύρο, έγχρωμο 
Ιξώδες στους 23 °C  πάστα, σταθερό 
Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,35 
Θερμοκρασία επεξεργασίας από/έως [°C] + 5 / + 40 
Σκληρότητα Shore-A μετά από 4 h ≥ 10 
Σκληρότητα Shore-A μετά από 24 h ~ 30 - 40 
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο στους 23 °C/50 % σχ. υγρ. [min] ~ 40 - 70 

Βουλκανισμένο υλικό:

Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,35 
Σκληρότητα Shore-A κατά ISO 868 ~ 50 
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C] - 40 / + 150 (1)
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά ISO 37, Τύπος 3 [N/mm²] ~ 2,5 
Επιμήκυνση θραύσης κατά ISO 37, Τύπος 3 [%] ~ 200 
Τιμή τάσης επιμήκυνσης για 12,5 % κατά ISO 8339 [N/mm²] ~ 0,35 
Επιτρεπόμενη συνολική παραμόρφωση [%] 25 

1) Μετά το πλήρες στέγνωμα είναι δυνατή καταπόνηση έως περ. +150°C. Σε συνεχή χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες
ή / και υψηλή υγρασία (σχ. υγρ. αέρα > 60%) μπορεί να μεταβληθούν οι ιδιότητες του υλικού ή να προκύψουν
αλληλεπιδράσεις με γειτονικές ουσίες.

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό
προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Αστάρι: Οι επιφάνειες πρόσφυσης πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από κάθε είδους ρύπους, π.χ.
παράγοντες αποκόλλησης, συντηρητικά, λίπη, λάδια, σκόνες, νερό, παλιές κόλλες/σφραγιστικά και άλλα
υλικά που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Καθαρισμός μη πορωδών υποστρωμάτων:
Καθαρισμό με OTTO Cleaner T (χρόνος αερισμού περ. 1 λεπτό) και με καθαρό, άχνουδο πανί.
Οι επιφάνειες πρόσφυσης πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λίπη, στεγνές και ανθεκτικές.
Οι απαιτήσεις για τις ελαστικές σφραγίσεις και κολλήσεις εξαρτώνται από τις εκάστοτε εξωτερικές
επιδράσεις. Οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, οι τάσεις επιμήκυνσης και διάτρησης, η
επανειλημμένη επαφή με το νερό κ.λπ. θέτουν υψηλές απαιτήσεις για την πρόσφυση. Σε αυτές τις
περιπτώσεις και υπό ορισμένες συνθήκες συνιστάται η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης, προκείμενου να
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επιτευχθεί μια ανθεκτική σύνδεση. Καλό είναι να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
μας.

Υποδείξεις εφαρμογής: Μέγ. απόκλιση από την αναλογία ανάμειξης: Η αναγραφόμενη αναλογία ανάμειξης μπορεί να αποκλίνει
κατά +/- 10 % το πολύ, ώστε να αλλάζει ο χρόνος σκλήρυνσης.
Να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα κατά την ανάμειξη. Συνιστούμε τη χρήση ενός συστήματος
ανάμειξης.
Σε επεξεργασία με τη βοήθεια μιας μονάδας ανάμειξης και δοσολόγησης, επικοινωνήστε με το Τμήμα
Τεχνολογίας Εφαρμογών.
Λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση χρήσης στατικών αναμεικτήρων το χρονικό διάστημα μέχρι το
καθάρισμα του αναμεικτήρα για είναι εμφανώς μικρότερο από τον χρόνο διατήρησης.
Για να διασφαλίσετε συνεχή τροφοδοσία των αντλιών σε μείκτες και δοσολογητές με υλικό, αλλά και για
να αποφύγετε τη διαρροή του υλικού από τα μονωτικά παρεμβύσματα των πλακών συμπίεσης και τη
ρύπανση της πλάκας, ρυθμίστε τις εξής τιμές πίεσης για την πλάκα συμπίεσης: Συστατικό Α: 2-3 bar
Συστατικό Β: < 1,5 bar
Για σφραγίσεις του συστήματος ανάμειξης και δοσολόγησης, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή με
την κόλλα/το σφραγιστικό, συνιστούμε σφραγίσεις EPDM (χωρίς πλαστικοποιητή). Σε περίπτωση
χρήσης άλλων σφραγιστικών υλικών, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών.
Το συστατικό Β δεν αντιδρά με την ατμοσφαιρική υγρασία και παραμένει σταθερό υπό κανονικές
συνθήκες (23° C, 50 % ατμ. υγρασία).
Το συστατικό Β είναι ευαίσθητο στην ατμοσφαιρική υγρασία και πρέπει να προστατεύεται από αυτήν.
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη σκλήρυνση πρέπει να είναι έως 60 °C.
Για να επιτύχετε άριστη πρόσφυση και καλές μηχανικές ιδιότητες, αποφύγετε την παγίδευση του αέρα
στον αρμό συγκόλλησης.
Να αφαιρείται μόνο σε ξηρό, μην χρησιμοποιείτε λειαντικό.
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να
εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.
Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 
Συνιστούμε να αποθηκεύετε τα προϊόντα μας στο σφραγισμένο αρχικό δοχείο τους σε ξηρό χώρο (<
60 % ατμ. υγρασία) με θερμοκρασία από + 15° C έως + 25° C. Εάν τα προϊόντα αποθηκευτούν /
μεταφερθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα (αρκετές εβδομάδες) σε υψηλότερες θερμοκρασίες /
ατμοσφαιρική υγρασία, δεν αποκλείεται να περιοριστεί η διάρκεια ζωής τους ή να αλλάξουν οι ιδιότητες
των υλικών τους.
Για τη διασφάλιση του σωστού μείγματος, ο χρήστης πρέπει να διενεργήσει ποιοτικούς ελέγχους μετά
την επεξεργασία. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι, καθώς και οι περαιτέρω συνθήκες που πρέπει να ληφθούν
υπόψη αναφέρονται στο έγγραφο "Οδηγίες επεξεργασίας OTTOCOLL® S 645". Μπορείτε να
κατεβάσετε το έγγραφο από την αρχική σελίδα.
Αν η κόλλα πρέπει να φέρει στατικά ή/και δυναμικά φορτία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνολογίας
Εφαρμογών.

Συσκευασία παράδοσης: Πλαστικό φυσίγγιο
side-by-side 490 ml

Δοχείο 20 l
(συστατικό A)

Βαρέλι 200 l
(συστατικό Α)

Δοχείο 20 l
(συστατικό Β)

μαύρο S645-2375-43-C04 κατόπιν αιτήματος κατόπιν αιτήματος κατόπιν αιτήματος
Μονάδα συσκευασίας 9/Κουτί συμπερ. 9 ακροφύσια στατικής ανάμειξης* 1 1 1
Τεμάχιο / Παλέτα 540 16 2 16

*Ακροφύσιο OTTO στατικής ανάμειξης MFQX 10-24T
Άλλες συσκευασίες και χρώματα κατ' απαίτηση

Υποδείξεις ασφαλείας: Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
Μετά τη σκλήρυνση, το προϊόν είναι εντελώς άοσμο.

Εγγύηση για ελαττώματα: Όλα τα στοιχεία σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται στις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και σε εμπειρικές
παρατηρήσεις. Λόγω της ποικιλίας των πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή,
τα στοιχεία αυτά δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να διενεργήσει δοκιμές και
πειράματα κατά περίπτωση. Τα στοιχεία στο φυλλάδιο αυτό και οι επεξηγήσεις της OTTO-CHEMIE όσον
αφορά το φυλλάδιο δεν υποδηλώνουν την παροχή εγγυήσεων. Τυχόν εγγυήσεις θεωρούνται έγκυρες
μόνο εάν διατυπώνονται μέσω ρητής έγγραφης δήλωσης της OTTO-CHEMIE. Τα στοιχεία
καταλληλότητας στο παρόν φύλλο δεδομένων περιλαμβάνουν όλες τις οριστικές ιδιότητες του
παραδιδόμενου προϊόντος. Τυχόν προτάσεις εφαρμογών δεν παρέχουν διασφαλίσεις για την
καταλληλότητα του προϊόντος για το συνιστώμενο σκοπό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος
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προσαρμογής του προϊόντος στις τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για ερωτήσεις και τυχόν προβλήματα ειδικών εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή, στην οποία
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας απαιτεί υπηρεσιακή έγκριση, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την
εξασφάλιση της έγκρισης αυτής. Οι προτάσεις μας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να
λαμβάνει υπόψη τυχόν προσβολή δικαιωμάτων τρίτων και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά κατά
περίπτωση. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς όρων συναλλαγών μας, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ευθύνη μας για τυχόν ελλείψεις. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς όρων συναλλαγών μας
στη διεύθυνση http://www.otto-chemie.de/gr/γενικοί-όροι-συναλλαγών
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