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TUOTETIETOESITE

Sikasil® SG-20
Korkealujuuksinen 1-komponenttinen SG -liimasilikoni rakenteelliseen lasitukseen, CE -merkitty

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus 1-komponenttinen silikoni
Väri (CQP001-1) Musta, harmaa S6, valkoinen S3
Kovettumistapa Ilmankosteudesta
Kovettumistyyppi Neutraali
Tiheys (kovettumaton) 1.36 kg/l
Muodossa pysyminen (CQP061-4 / ISO 7390) Oikein hyvä
Levityslämpötila ympäröivä 5 ─ 40 °C
Nahoittumisaika (CQP019-1) 25 minuuttia A

Kosketuskuiva-aika (CQP 019-3) 180 minuuttia A

Kovettumisnopeus (CQP049-1) (katso kaavio)
Shore A -kovuus (CQP023-1 / ISO 48-4) 39
Vetolujuus (CQP036-1 / ISO 527) 2.2 MPa
100% moduuli (CQP036-1 / ISO 37) 0.9 MPa
Murtovenymä (CQP036-1 / ISO 37) 450 %
Repäisylujuuden kestävyys (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm
Käyttölämpötila -40 ─ 150 °C
Säilyvyys 9 kuukautta B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % suht.kost. B) varastoituna alle 25 °C

KUVAUS
Sikasil® SG-20 on 1-komponenttinen, neutraa-
likovettuva SG -liimasilikoni, jossa korkea me-
kaaninen lujuus yhdistyy suureen venymiso-
minaisuuteen. Tuote täyttää EOTA ETAG 002 - 
vaatimukset ja on CE-merkitty. Tuote tarttuu 
erinomaisesti moniin eri materiaalipintoihin.

TUOTTEEN EDUT
Täyttää vaatimukset EOTA ETAG 002 (carries 
ETA), EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 
for Type S, Grade NS, Class 25 (movement 
capability ± 25 %)

▪

Rakenteellinen tiivistysaine SG -lasituksiin: 
ETAG 002 Part 1, ETA-06/0090 issued by 
Technical Assessment Body Centre Scienti-
fique et Technique du Bâtiment, Declaration 
of Performance 15323048 by notified pro-
duct certification body 0757, certificate of 
constancy of performance 0757-CPR-596-
7110760-4-6, tuote on CE merkitty

▪

Design tensile strength for dynamic loads:   
σdes = 0.17 MPa (ETA)

▪

Paloluokitus B1 (DIN 4102-1)▪
Erinomaiset UV-säteilyn ja säänkeston omi-
naisuudet

▪

Tarttuu erinomaisesti lasi, metallit, pinnoite-
tut metallit, muovit, puu

▪

SNJF-VEC recognzied (product code: 2436)▪
Täyttää yleisimmät VOC: Indoor Air Comfort 
GOLD: pass, EMICODE: EC1 Plus, French VOC 
Regulation: A+, BREEAM International (v.6 
2021)/BREEAM NOR (v.6 2022): Exemplary 
Level, M1: pass, Global LEED v4/v4.1 beta 
EQc 2: Low-Emitting Materials: CDPH-IAQ 
SCAQMDRule1168

▪

KÄYTTÖKOHTEET
Sikasil® SG-20 soveltuu käytettäväksi SG -lasi-
tuksessa ja muissa silikoniliimauskohteissa, 
joissa tuotteelta vaaditaan korkeata mekaa-
nista suorituskykyä
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyt-
töön. Tuotteen soveltuvuus käytettäville ma-
teriaalipinnoille ja käyttöolosuhteille tulee 
testata etukäteen hyvän tartunnan ja materi-
aalien yhteensopivuuden varmistamiseksi.
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KOVETTUMISTAPA
Sikasil® SG-20 kovettuu ilmankosteuden vai-
kutuksesta alkaen sauman pinnasta kohti kes-
kiosaa. Alhaisissa lämpötiloissa ilman sisältä-
mä kosteus on yleisesti pienempi, hidastaen 
näin liimasauman läpikuivumiseen tarvittavaa 
aikaa (katso kaavio 1).

Kaavio 1: Kuivumisnopeus Sikasil® SG-20

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Pinnan  es ikäs i t te ly
Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, rasvatto-
mia, öljyttömiä ja pölyttömiä. Pinnoille suori-
tettavat tartuntakäsittelyt riippuvat materiaa-
lipintojen luonteesta ja ovat ratkaisevassa 
asemassa liimaliitoksen pitkä-aikaiskestävyyt-
tä tarkasteltaessa.

Käyt tökohde
Ihanteellinen lämpötila materiaalipinnoissa ja 
annosteltavassa tuotteessa on välillä 15 °C - 
25 °C. 
Sikasil® SG-20 voidaan levittää käsi-, paineil-
ma- tai akkutoimisella mäntäpistoolilla sekä 
pumppulaitteella. Tarkempia neuvoja tuot-
teelle soveltuvista pumppulaitteista on saata-
villa Sikan System Engineering -osastolta. 
Liimasaumat tulee olla asianmukaisesti mitoi-
tettu. 
Liimaliitoksen mitoituksessa laskennan pohja-
na on käytettävä liiman ja viereisten raken-
nusmateriaalien teknisiä arvoja, rakennusele-
menttien altistumista, niiden rakennetta ja 
kokoa sekä ulkoisia kuormituksia. 
Syvyydeltään yli 15 mm saumoja on vältettä-
vä.

Sauman v i imeis te ly
Sauman ulkopinnan tasoitus ja viimeistely on 
suoritettava tuotteelle ilmoitetun nahoittumi-
sajan puitteissa. Tasoitettaessa juuri levitettyä 
Sikasil® SG-20 paina liimamassaa liitoksen kyl-
kiä vasten hyvän tartunnan aikaansaamiseksi. 
Liukasteaineita ei tule käyttää.

Tahro jen  po is to
Kuivumaton Sikasil® SG-20 voidaan poistaa 
työkaluista ja laitteista Sika® Remover-208 tai 
muulla soveltuvalla liuottimella. Kuivuneena 
tuote on vain mekaanisesti poistettavissa. 
Kädet ja tahriintunut iho tulee puhdistaa välit-
tömästi puhdistusliinalla, kuten Sika® Cleaner-
350H tai muulla soveltuvalla teollisuuspesuai-
neella ja vedellä. Älä käytä liuotinaineita ihon 
puhdistamiseen.

Y l imaa laus
Sikasil® SG-20 ei ole ylimaalattavissa.

Käyt tökohdera jo i tukset
Sikan suosittelemat tuotemenetelmät SG-lasi-
tuksiin ja ikkunateollisuuden liimauskohteisiin 
ovat yleensä yhteensopivia keskenään. Näihin 
menetelmiin sisältyy tuotteita kuten Sikasil® 
SG, IG, WS and WT -sarjoista. 
Tarkempia tietoja eri Sikasil® -tuotteiden kes-
kinäisistä yhteensopivuuksista sekä sopivuuk-
sista muihin Sika -tuotteisiin voi tiedustella Si-
ka Industry:n tekniseltä osastolta. 
Sikasil® SG-20:n kanssa suorassa tai epäsuo-
rassa kosketuksessa olevien materiaalien vai-
kutukset tulee poissulkea etukäteen suoritet-
tavalla testillä kuten tiivisteiden, teippien, la-
sikiilojen, tiivistemassojen ym. osalta ja Sikan 
myöntämällä hyväksynnällä. 
Milloin käytössä on kaksi tai useampia erilai-
sia reaktiivisia tiivistysmassoja, anna ensin le-
vitetyn massan läpikuivua ennen seuraavan 
massan levittämistä. 
Yllä mainitut Sika -tuotteet ovat käytettävissä 
SG-lasitus tai ikkunateollisuuden liimauskoh-
teisiin vasta yksityiskohtaisen tarkastelun ja 
projektikohtaisesti myönnettävän Sika In-
dustry:n kirjallisen hyväksynnän jälkeen.

L ISÄT IETOJA
Nämä tiedot on annettu yleisohjeiksi. Tarkem-
pia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa 
on pyynnöstä saatavilla Sika Industry teknisel-
tä osastolta.
Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

Käyttöturvallisuustiedotteet▪
General Guideline 
Structural Silicone Glazing with Sikasil® SG 
Adhesives

▪

PAKKAUSTIEDOT

Patruuna 300 ml

Kalvopakkaus 600 ml

Astia 25 kg

Tynnyri 250 kg

TUOTETIEDON PERUSTA
Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie-
dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli-
set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen 
valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT
Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetus-
ta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa 
käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin 
käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on 
tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-
sista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

HUOMAUTUS
Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-
tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-
pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-
rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen 
ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-
ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että 
mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, 
mistään kirjallisista suosituksista tai annetuis-
ta neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-
det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-
mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-
siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän 
on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-
toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäes-
sä.
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