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Vi-Pro® IG Insulating Glass Silicone 
  
Opis produktu: 
Vi-Pro IG Insulating Glass Silicone to jednoskładnikowy, neutralny silikon do szyb 
zespolonych, który utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, tworząc elastyczne 
niezwykle odporne uszczelnienie.  
Silikon do szkła izolacyjnego Vi-Pro IG Insulating Glass Silicone ma szybki czas utwardzania 
i staje się bardzo odporną i elastyczną gumą o wysokich właściwościach izolacyjnych. 
Wykazuje doskonałą przyczepność do wszystkich rodzajów szkła bez podkładu. Nie 
zawiera rozpuszczalników. 
 
Dane techniczne: 

Baza Neutralny silikon oksymowy 
Kolor Czarny 
Konsystencja Niespływająca pasta 
Wytłaczalność 0,54 ml/s 
Ciężar właściwy (ISO 2811-1) ok. 1,23 g/ml 
Czas tworzenia naskórka 10 min. (23ºC; 50% R.H.) 
Utwardzanie 2 mm/24 hr. (23ºC; 50% R.H.) 
Temperatura aplikacji  pomiędzy +5ºC to +40ºC 

Właściwości utwardzonego produktu 

Odporność na temperaturę pomiędzy -55ºC to +150ºC 
Twardość Shore A (ISO 7619-1) 28 
Moduł elastyczności E 100% (ISO 37) 0,51 MPa (24 hr., 23ºC; 50% R.H.) 

0,59 MPa (7 dni, 23ºC; 50% R.H.) 
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37) 1,09 MPa (24 hr., 23ºC; 50% R.H.) 

1,38 MPa (7 dni, 23ºC; 50% R.H.) 
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) 374 % (24 hr., 23ºC; 50% R.H.) 

390 % (7 dni, 23ºC; 50% R.H.) 
Wartości te mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak 
temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża. Czas do całkowitego utwardzenia można 
wydłużyć przy niższej temperaturze, niższej wilgotności lub zwiększającej się grubości 
powłoki. 
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Zalety: 
• Szczeliwo utwardzane neutralnie. Bezwonne, nie powoduje korozji. 
• Szybko się utwardza i nie zawiera rozpuszczalników. 
• Doskonała przyczepność do szkła, aluminium, ramek ze stali. 
• Odporność na promieniowanie UV. 
• Wysoki poziom właściwości mechanicznych. 
• Świetna stabilność termiczna. 
• Nadaje się do wszystkich typów klimatów. 
• Znakomite właściwości starzenia. 

 
Zalecane warunki stosowania: 
Silikon do szkła izolacyjnego Vi-Pro IG Insulating Glass Silicone ma dobrą przyczepność do 
podłoży szklanych i aluminiowych. Zalecany jest do wtórnego zespolenia szyb. 
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia powinny być czyste i suche, wolne od kurzu 
i tłuszczu. 
Aplikacja jest prosta, szybka i bezpieczna, ponieważ produkt jest gotowy do użycia, nie 
wymaga wcześniejszego mieszania. 
Nakłada się za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego. 
Temperatura powietrza w momencie nakładania powinna wynosić od +5°C do +40°C. 
Szybka manipulacja pakietami zespolonymi jest możliwa dzięki szybkiemu czasowi 
utwardzania.  

 
 

Ograniczenia:  
Używać w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach. Nie należy wystawiać na działania 
termiczne, mechaniczne lub chemiczne przed całkowitym zakończeniem utwardzania. 
Podczas stosowania i utwardzania produktu należy zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczenia.   

• Nie nadaje się do zastosowań na podłożach z kamienia naturalnego takich, jak 
marmur, granit i kwarcyt, ponieważ może powodować zacieki. 

• Nie stosować na materiałach bitumicznych, zawierających kauczuk naturalny, 
chloropren lub kauczuk etylenowo-propylenowy oraz na materiałach 
budowlanych, mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.  

• Nie należy stosować w przypadku, gdy przewiduje się długotrwałe zanurzenie 
elementów w wodzie, a także do budowania i naprawy akwarium. 

• Nie nadaje się do malowania. 
• Nie jest przeznaczony do stosowania w szkleniu strukturalnym lub uszczelnianiu 

pogodowym fasad strukturalnych. 
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Przechowywanie: 
Produkt przechowywać w oryginalnym nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym 
miejscu (od +50C do 250C). Okres przydatności: minimum 12 miesięcy. Przechowywanie w 
wyższej temperaturze skraca okres przydatności.  

  
Opakowanie i kolor: 
Silikon Vi-Pro IG Insulating Glass Silicone jest dostępny w kiełbasach o pojemności 600 ml. 
Inne opakowania są dostępne na zamówienie. 
Kolor: czarny. 
 
Uwagi dla klienta 
Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane 
w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Właściwości podane 
zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości 
produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć 
pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność 
eksploatacyjną. Jedyna gwarancja stwierdza, że produkt w momencie dostawy 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. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe 
ani wynikowe. 
 
Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu  
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