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Vi-Pro® Window Neutral Silicone  
Uniwersalny silikon neutralny do szklenia i uszczelnień  

 
Opis produktu: 

Vi-Pro® Window Neutral Silicone jest jednoskładnikowym, niskomodułowym 
neutralnie utwardzanym szczeliwem specjalnie opracowanym do szklenia i 
uszczelniania pogodowego.  Szczególnie nadające się do szklenia oraz uszczelniania 
obwodów futryn okiennych i drzwiowych wykonanych z drewna, PVC lub aluminium. 

Zalety: 
• Neutralny system utwardzania 
• Niski współczynnik sprężystości, wysoka elastyczność 
• Dobra przyczepność bez podkładu do większości materiałów 
• Niekorozyjny dla metali 
• Łatwy w nakładaniu i użyciu 
• Niskozapachowy 
• Odporny na promieniowanie UV i warunki pogodowe 

Parametry techniczne: 
Barwa:   transparentny 
Gęstość:   ok. 0,97 kg/l 
Temperatura stosowania:   od 5 °C do 30 °C 
Temperatura użytkowa   od -50 °C do 150 °C 
Czas tworzenie naskórka:   5 do 15 min  (temp. 23 °C i 50% RH) 
Szybkość utwardzania:   3 mm / 24h (temp. 23 °C i 50% RH) 
Twardość:   ok. 20 Shore A 
Ubytek masy:   < 30% 
Powrót odkształceniowy   > 80% (przy 100% wydłużeniu) 
Okres przydatności:   12 miesięcy 
Emisja VOC   klasa B (185 g/l) 
Wydłużenie całkowite   300 % 

Sposób użycia: 
Powierzchnie uszczelniane powinny być czyste, suche, stabilne i wolne od szronu. 
Oczyścić wszystkie złącza ze środków antyadhezyjnych, środków hydrofobowych, 
białej powłoki, kurzu, brudu, starych szczeliw oraz innych zanieczyszczeń, które mogą 
wpływać na przyczepność. Powierzchnie nieporowate powinny być oczyszczone i 
odtłuszczone za pomocą czystej, wolnej od oleju i włókien ściereczki nasączonej 
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odpowiednim środkiem takim jak uniwersalny rozpuszczalnik Vi-Pro® Easy to Clean 
przed nałożeniem szczeliwa. Powierzchnie porowate powinny być oczyszczone 
mechanicznie przy użyciu szczotki drucianej, ściernicy lub podobnych metod. 

Ograniczenia stosowania: 
Vi-Pro® Window Neutral Silicone nie jest przeznaczony do stosowania w szkleniu 
strukturalnym lub uszczelnianiu pogodowym fasad strukturalnych. 
Vi-Pro® Window Neutral Silicone nie może być stosowany w kontakcie z butylem, 
bitumenem lub powierzchniami bitumicznymi, gdyż może dojść do wzajemnego 
negatywnego oddziaływania między tymi materiałami. 
Możliwość stosowania Vi-Pro® Window Neutral Silicone w kontakcie z foliami PVB, EVA 
lub PET należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie badań kompatybilności 
chemicznej. 

Przechowywanie i okres przydatności: 
Nieotwarte opakowania mogą być przechowywane w temperaturze 5°C – 30°C przez 12 
miesięcy. 

Opakowanie: 
Produkt Vi-Pro® Window Neutral Silicone jest dostępny w opakowaniach o objętości 600 
ml. 20 sztuk w kartonie. 

Środki ostrożności: 
Przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki. Niniejsza karta nie zawiera 
informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu. Przed rozpoczęciem pracy z 
produktem należy zapoznać się z kartą charakterystyki oraz etykietami na pojemniku w 
celu uzyskania informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz zagrożeniach 
fizycznych i zdrowotnych. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie 
aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej 
aktualną wersją karty. Nie utylizować przez spalanie. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. 

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. 
Podane 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. 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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