
 
 

 
 

 

S 115®OTTOSEAL 
 סיליקון נטרלי ליישומי בנייה

 

  אור המוצרית
)לא ניתן   DIN 52452רכיבי. מתאפיין בהתאמה טובה לצבעים, בכפוף לתקן-סיליקון נטרלי חד

סגולית. -לצביעה(. אינו קורוסיבי, עמידות מעולה בפני פגעי מזג אוויר, זיקון וקרינה אולטרה
 מכיל קוטלי פטריות.

 

  יישומים אופייניים
 איטום זכוכית כפולה ) לדוגמה: פרופיליט(. •

 חיבור בחלונות ודלתות עשויים מעץ, מתכת ופלסטיק. איטום מישקי •

 תפרי התפשטות וחיבור יחידות בטון טרומי ויחידות בטון תאי. •

 תפרי התפשטות וחיבור בחדרי אמבטיות. •

 איטום תפרים בחזיתות, מבני מתכת, טרסות ומרפסות. •
 

 בדיקות וסטנדרטים
 DIN 18540-Fבכפוף לדרישות תקן  •

 D, קבוצת התנגדות 2, חלק DIN 18548בכפוף לדרישות תקן  •

איכות סביבתית בתוך מבנים( המתייחסות ) credits 4.1-IEQ ®LEEDתואם להנחיות  •
 לחומרי איטום והדבקה.

 

 מידע חשוב
, על המשתמש לוודא כי החומרים באזור המגע )מוצקים, נוזלים וגזים( S 115 –לפני השימוש ב 

 ואינם גורמים נזק או משנים אותו )דהיית צבע(. S 115  -מתאימים ל 
, על המשתמש לוודא S 115 באשר לחומרים שבהם ייעשה שימוש בשלב מאוחר יותר בקרבת 

בע( של  המוצר. במקרה של ספק, על מראש כי החומרים  אינם גורמים לפגיעה או לשינוי )דהיית צ
 המשתמש להיוועץ עם יצרן המוצר.

. לכן, בעת crosslinker -של תוסף ה  הבמהלך האשפרה של החומר משתחררים חומרי ריאקצי
 השימוש והתגפרות המוצר, יש להקפיד על אוורור נאות.

 לאחר ההתקשות, המוצר נטול ריח, אינו מסב נזק פיזיולוגי ואינו משתנה.
רכיבי -זמן ההתגפרות הנדרש משתנה בהתאם לעובי שכבת הסיליקון. אין להשתמש בסיליקון חד

מיוחדים. כאשר  xzyעבור יישומי הדבקה למשטחים מלאים, אלא אם כן מסופקים פרמטרים 
מ"מ, יש ליצור קשר מראש עם  15-רכיבי עבור שכבות שעוביין יותר מ-נעשה שימוש בסיליקון חד

 המחלקה הטכנית של החברה.
בשימוש המוצר לאיטום זגוגיות או באיטום בפני פגעי מזג אוויר, על המשתמש לוודא התאמה 

 בכל הנוגע להידבקות, ועמידות בפני שריטות/שפשופים באמצעות בדיקות ניסיוניות.
 

 ":aluבצבע " S 115הערה לגבי יישום 
בעת החלקת הסיליקון, דחיסת שכבות הסיליקון זו על גבי זו )לדוגמה: ביישומי יש לשים לב, כי 

בפינות(, עשויים להופיע קווי תפר כהים ובולטים. קווים אלה אינם ניתנים להסרה בהמשך, 
 " ונגרמת על ידי פיגמנט צבע aluבהחלקת הסיליקון. תופעה זו מאפיינת אך ורק את הצבע "
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נחוץ ליצירת האפקט המטאלי. מדובר במאפיין של הצבע הספציפי הנ"ל ולא בפגם מיוחד, אשר 
כלשהו בחומר. כדי למנוע את התופעה, אין להערים שכבות סיליקון זו על גבי זו בעת החלקת 

 החומר.
יש להימנע ממגע עם חומרים שמכילים ביטומן וחומרים המפרישים ממסים, לדוגמה, בוטילי, 

EPDMבע ביטומני ומבודד., ניאופרין, צ  
 .S 115עשן סיגריות והשפעות סביבתיות אחרות עלולים לגרום לדהיית 

בעת שימוש בחומרי החלקה, יש להסיר את סימני המים שנותרו על משטחי החיבור מיד לאחר 
 האטימה. ניקוי במועד מאוחר יותר עלול לגרום לסימנים להישאר לצמיתות.

בעת שיקום מישקים המזוהמים בעובש, יש להסיר את חומר האיטום האלסטי הקיים. טרם 
 הטיפול במישק, 

, לצורך הסרת נבגי הפטריות  OTTO Anti-Mildewיש ליישם באזורים הנגועים תרסיס מסוג   
אחרת, העובש עלול לשוב ולתקוף את המישקים, למרות טכנולוגיית ההגנה בפני עובש המשולבת 

 ך החומר.בתו
 .OTTO Anti-Mildewיש לעיין בגיליון הנתונים הטכניים של תרסיס     

 

  נתונים טכניים
לחות  23ºC/50%-זמן יצירת קרום ב
 , צבועיחסית

 דקות 12 - 8 –כ 

לחות  23ºC/50%-זמן יצירת קרום ב
 , שקוףיחסית

 קותד 10 - 6 –כ 

שעות                         24תוך  התגפרות
 לחות יחסית 23ºC/50%–ב 

 מ"מ  2-כ 

 35ºC+עד  5ºC+ היישוםטמפרטורת 

 גרם/סמ"ק 1.2 –כ  , צבוע23ºC-צפיפות ב

 גרם/סמ"ק 1.0 -כ  , שקוף23ºC-צפיפות ב

 משחתי, יציב (23ºCצמיגות  )

 Shore-A (DIN 53 505)קשיות 
 צבוע

 28 -כ 

 Shore-A (DIN 53 505)קשיות 
 שקוף

 20 -כ 

 25% יכולת תנועתית מותרת
      100%מודול בהתארכות של 

(DIN 53 504 ,S3A) 
 20.4N/mm –כ 

                      התארכות בשבירה
(DIN 53 504 ,S3A) 

 550% –כ 

 21.4N/mm –כ  (DIN 53 504 ,S3Aחוזק מתיחה )

 180ºC+עד  40ºC- עמידות בטמפרטורה

 לחות יחסית 23ºC - /50%חיי מדף ב
 שפופרת/תרמילעבור 

 חודשים 12

 לחות יחסית 23ºC/50% - חיי מדף ב
 דלי/תוף עבור

 חודשים 12
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 הכנת השטח 
 המשטחים המיועדים להדבקה, צריכים להיות נקיים, נטולי שומן, יבשים ויציבים.

יש להקפיד על ניקיון המשטחים המודבקים ולהסיר כל מזהם, כולל חומרים מופרשים, חומרי 
שימור, גריז, שמן, אבק, מים, חומרי הדבקה ואיטום ישנים וכל חומר אחר אשר עלול להשפיע על 

 1 -)זמן יבוש       כ  OTTO Cleaner Tיכולת ההדבקה. בניקוי מצעים לא נקבוביים יש ליישם 
 אמצעות מטלית רכה ונטולת מוך.דקה( ב

ניקוי מצעים נקבוביים יתבצע באמצעות מברשת חוטי פלדה או דסקית השחזה לצורך הסרת 
 חלקיקים רופפים.

 
 יישום פריימר

הלחצים המופעלים על איטום אלסטי והדבקות כפופים להשפעות החיצוניות השונות. תנודות 
קיצוניות בטמפרטורה, כוחות מתיחה או גזירה, מגע חוזר ונשנה עם מים וכד' מהווים מעמסה 

כבדה על חומר ההדבקה. במקרים כאלה, מומלץ ליישם את שכבת הפריימר בכפוף להמלצות 
 (, על מנת להשיג הדבקה עמידה.OTTO Primer 1216/+ברה )לדוגמה, המחלקה הטכנית של הח

 
 טבלה המציגה את יישום/אי יישום של הפריימרים על מגוון תשתיות

  PMMAזכוכית אקרילית/

(®Plexiglas )'וכד 
- 

משטחי אמבטיה אקריליים )לדוגמה, 
 אמבטיות(

+/1101 

 + אלומיניום
 + אלומיניום מאולגן

 T/1101 אלומיניום בציפוי אבקה

 T אלומיניום בציפוי אבקה )מכיל טפלון(
 /12151105 בטון

 - בלוק בטון
 1216/+ עופרת

 1216/+ פלדת אל חלד
 1216 ברזל

 1216/+ ציפוי שרף אפוקסי
 + זכוכית

 + עץ, צבוע )על בסיס ממיס(
 + עץ, צבוע )על בסיס מים(

 + בסיס ממיס(עץ, בציפוי לכה )על 
 + עץ, בציפוי לכה )על בסיס מים(

  1215/1226(1) עץ, לא מטופל
 +(2) אריחי קרמיקה, מזוגגים

 + אריחי קרמיקה, ללא זיגוג
 1215 קלינקר

 - אבן מלאכותית
פרופילי פלסטיק )ללא פלסטיסיזציה, 

 לדוגמה וינוליט(
1217/1227 



 
 

 +(3) נחושת

 
)לדוגמה,  פורמלדהיד-מלמין שרפי

®Resopal) 
1225/T 

 +(4) פליז
 - אבן טבעית/שיש

 + פוליאסטר

 - פוליפרופילן
 1105/1215 בטון תאי

 1105/1225/+ טיח
PVC 1217/1227 ללא פלסטיסיזציה 

 1217/1227 רכות PVCיריעות 

 1216 ברזל/פלדה מצופה בדיל
 + אבץ, ברזל מגולוון

 
 הידבקות טובה ללא שכבת יסוד+ = 

 = לא מתאים -

T מומלץ לבצע בדיקה/ניסוי = 
 במקרים של חשיפה רבה למים, יש לפנות למחלקה הטכנית של החברה. (1)
, Villeroy+Bochשל  Ceramicplusבשימוש באריחי קרמיקה בעלי ציפוי משטח מיוחד, כגון  (2)

בשימוש באריחי קרמיקה בעלי . OTTO Cleanprimer 1226מומלץ ליישם ביישם קודם 
 ציפוי משטח אחר, מומלץ לפנות למחלקה הטכנית של החברה או לבצע בדיקות ניסיוניות.

ברזליות, כגון נחושת, פליז וכד', הנה אפשרית. -ראקציה של סיליקון נטרלי עם מתכות אל (3)
 .במהלך ייבושו יש לאפשר כניסת אוויר ללא חסימה

ברזליות, כגון נחושת, פליז וכד', הנה אפשרית. -תכות אלראקציה של סיליקון נטרלי עם מ (4)
 .במהלך ייבושו יש לאפשר כניסת אוויר ללא חסימה

 

מחויבים לעידכון וניהול רשומות, בהתאם לתקנת איסור  1218-ו 1217, 1215הפריימרים 
. נא 1.11.2005 -הכימיקלים )בין היתר, איסור על ביצוע פעולות שירות באופן עצמאי(, התקפה מ 

 (.chemie.de-www.ottoלעיין בגיליונות הנתונים הטכניים )

 
 יישום

 ידי הלקוח.-ות האפשריות במהלך העיבוד והיישום, נדרש ביצוע בדיקה עללאור מגוון ההשפע
 יש להקפיד על חיי המדף, אשר מודפסים על האריזה.

מומלץ לאחסן את המוצרים כשהם סגורים באריזותיהם המקוריות, במקום יבש )לחות יחסית 
 .25ºC+-ל 15ºC+( ובטמפרטורה שנעה בין 60%>

המוצרים בטמפרטורות גבוהות יותר/לחות אוויר גבוהה יותר )במשך אחסון ו/או הובלה של 
 מספר שבועות(, עלולים לגרום לפגיעה בעמידות המוצרים ולשינוי תכונותיהם.
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 אריזה
 יש להתעדכן לגבי האריזות הזמינות במלאי.

 יחידות למשטח יחידת אריזה יחידה/מיכל

 1200 20 מ"ל 300 שפופרת
אריזת אלומיניום 

 900 20 מ"ל 400

אריזת אלומיניום 
 600 20 מ"ל 580

 

 צבעים
 צבע מק"ט

C00 שקוף 

C01 לבן 

C02 אפור 

C04 שחור 

C05 חום 

C08 יסמין 

C14 אלו 

C16 'בז 

C18 אפור סניטארי 

C43 מנהאטן 

C56 אפור בטון 

C67 פחם 

C77 אפור משי 

C094 אפור כסף 

 
 

  בטיחות
 הקפד לנהוג לפי גיליון הנתונים של בטיחות המוצר.

 
 סילוק

 מידע אודות סילוק: ראה גיליון הנתונים של בטיחות המוצר.

 
  גבלותה

כל המידע הכלול במסמך זה מבוסס על הידע הטכני העדכני של החברה ועל ניסיונה. עם זאת, 
כיוון שהתנאים והשיטות של השימוש במוצרים ויישומם אינם בשליטתנו, מומלץ לנסות את 

המוצר לפני השימוש הסופי. אין לראות במידע הכלול בגיליון הנתונים הטכניים ובהסברים 
בהקשר עם גיליון הנתונים הטכניים )לדוגמה, תיאור השירות,  OTTO-CHEMIEשמספקת 

וכד'( אחריות על המוצר. אחריות מצריכה הצהרה כתובה נפרדת של  DINהתייחסות לתקנות 
OTTO-CHEMIE אשר מהווה הוכחה לתקפות. המאפיינים המפורטים בדף זה מגדירים את ,

הצעות היישום כאל אישור נאות של מאפייני הפריט בצורה רחבה והחלטית. אין להתייחס ל
השימוש המיועד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצר ולהתאימו בכפוף 

להתקדמות הטכנית ולפיתוחים חדשים. אנו עומדים לשירותך לגבי שאלות ובעיות ספציפיות 
 מש הקשורות ביישום. אם נדרשים אישור או הרשאה ממשלתית לצורך יישום מוצרינו, המשת
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הוא האחראי להשגתם. המלצות החברה אינן פוטרות את המשתמש מן הצורך לקחת 
 בחשבון אפשרות של הפרת זכויותיהם של גורמי צד שלישי ובמקרה הצורך לפתור בעיה זו.

בכל מקרה אחר חלים התנאים וההתניות הכלליים של החברה, ובמיוחד אלה הנוגעים לחבות 
אם התנאים וההתניות של החברה אינם זמינים, נשמח לשלוח  אותם לפי  אפשרית בגין פגמים.

 בקשה. בנוסף, ניתן למצוא אותם גם בדף הבית של החברה:
http://www.otto-hemie.de/englisch/unternehmen/agb/AGB-Englisch_04-05.pdf 

 

 שירותים טכניים

 סיוע טכני

 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

www.orantechg.com 

chemie.de-http://www.otto 
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